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 1991 הנושאר הרודהמ
 92-93-94-95 * * ל * 7-6

 תורומש תירבעה הרודהמל תויוכזה לכ
 הרוצ םושב ונממ םיעטק וא הז רפס םלצל וא קיתעהל ןיא ,מ"עב רואל האצוה "סופוא"ל

 .האצוההמ בתכב רושיא אלל ,ןפואו



 ,םהלש רשויהו ינכטה עדיה ,תויתריציה ,המזויה תוכזבש םישנא םתוא לכל שדקומ הז רפס

 םיבשחמה לע ןגהל םישמתשמה לכל ורזעיו ,בושחימה לש םייבויחה םיטביהה תא םדקל ועייסי
 .תורחא תוינורטקלא תועיגפו םיסוריו ינפמ םהלש

 ומחלנש רקחמה ישנאלו הנכותה יסדנהמל ,נסתמ אסת+66-ל העיגמ תדחוימ הדות תרכה

 לע תמיאמה םיסוריוה תנכס תודוא םהיתורהזאל עומשל ווא אלש םירקבמבו םינקפסב ץמואב

 .הרבחה

 ללגב תכלוהו הלדג הנכסה .םיסוריול םיפושח םלועה יבתרב םיישיא םיבשחמ ינוילימ"

 םיסוריו לש תכשוממה "הריגד"ה תפוקת ללגבו תונושה תוכרעמה ןיב םיקודהה םירשקה

 .םימיוסמ

 ןוחביא ,יסדנה בוציע לש תובר תומישמ ,בשחתמ תוינכותב הבר תולת שי ינרדומה םלועב
 תכ ןכלו ,תובשחוממ תוכרעמ לע הבר הדימב תוססובמ ,המודכו יסנניפ ןונכת ,החטבא ,יאופר
 םא דחוימב םיקיזמ תויהל םילולע םישדח םיסוריו ינז ,הנש ידימ לדג םיסוריוה לש סרהה
 םגש ,רבתסמ ,בר ינויח עדימ אצמנ ןהבש ,תרושקתה תותשר לש עדימה ירגאמל רודחל וחילצי
 ."התומת ןב השעמל אוה בשחוממה עדימה

 אבש1נסתהו ססתקג66מ 5600ע16צ לש רקתמה להנמ ,כט16 558תםַש תאמ רמאמ ךותמ

 .1990 ראוני שדוחב א3ב5ּפַתַנִתַפֶםססמ 2ע056-ב םסרפתהש ,תפפסס18610ת

 תאצוהב םהיתימעו כבת 'עּבוגספסע ,גח1 >תסא ,0ת621 ₪012860161-ל הנותנ יתדות

 .רואל הז רפס איצוהל יל ורזעש 5111 61865%0מ6 - ילש ןכוסלו ,פצפמא

 ותנה א16תהַסַָנ ת16א8ַתֶַבסמ-ו 206 81ע5%5 ,קסתת אסת++6 ,אב66 כ-6%-%11%א1תפסמ

 הז רפס אצי םתוכזבש הכימתהו הארשהה תא יל וקפיסו בשחמה םלוע ירתסמל עסמב יתוא

 .רואל

 רשאב תובר יל ורזעש אסעתהת 08211ם-ו 266 א615פסת - ינכשל םג הנותנ תדחוימ הדות

 .דיה בתכ לע יתדבע
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 550 5515012..........? תושעל המ .סוריו רדח ילש בשחמלש בשות ינא !וליצה ,1
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 107 ,1.0:(,אהו14ה. הורוס הוד 0 סקדניא



 7 אובמ

 אובמ
 קשנה ילכו תוטישה תא ריכת הז רפסב ,ןלש בשחמה לע טלתשהל תוסנמ תוינודז םיידי

 .המחלמ בישהלו ןנוגתהל דמלתו ךלש תכרעמה תא ףוקתל וללה םילדנווה םיסנמ םתרזעבש

 הז עדימ ,בשחמה יסוריו תודוא ינויח עדימ ליכמ אוה ,םורית תעשל זרוזמ סרוק אוה הז רפס
 ןוטילקתה .ינורטקלא עדימ תוכרעמב יולת רשא קסע להנמ וא בשחמב שמתשמש ימ לכל ץוחנ
 תפיגמ םע דדומתהלו אשונה תא ןיבהל ךל ורזעיש תוינכות יתש ליכמ רפסל ףרוצמה
 לע ןגהל ידכ הב שמתשהל לכות .רתויב הליעי סוריו-יטנא תינכות איה טננוגפסהמ .םיסוריווה

 םישדח םיסוריו ינזב ןכדעתהל ךל ורזעי תינכותבש תוארוהה ,ידיימ ןפואב ךלש תכרעמה

 תבכרומה (היצלומיס) הימדה תינכות איה הינשה תינכותה ,םהינפמ תוננוגתהה תוקינכטבו
 "םיסוריו תפקתה"ב תוסנתהל ךל תורשפאמ הלא תוינכות .,תוינכות לש ףסואמ השעמל
 .בשחמה תכרעמלו םינותנל םינוכיסה תא בטיה תושיחממו

 רפסה .ךלש הפישחה תדימ תא ךירעהל דמלת הז רפסב .םיסוריו תפקתהל הפושח תכרעמ לכ

 בשחמ תוכרעמל םירדוח םה םהב םיכרדה תא ראתמו ורצונ עודמ ,םיסוריווה םהמ ריבסמ
 תוצעהמ רכינ קלח ,הלא תופקתמה ינפמ ךלש בשחמה לע ןגהל דמלת ,ןכ רחא .,תומימת
 המדא תודיערב לחה - םירחא םורח יבצמ ינפמ םג תכרעמה לע ןגהל ךל ורזעי הז רפסבש
 .תדלקמה לע ךפשנש הפק לפסב הלכו

 ןפואב גצומה ,קתרמ אשונ והז ,דחוימ ינכט עדיל קוקז ךניא הז רפסבש עדימה תא ןיבהל ידכ
 .םיארוק לש בחר ןווגמל דעוימו אירק

 רזעהל לכות ,םיסוריו ינפמ דבוע התא וב ןוגראה לע וא ךלש קסעה לע ןגהל שקבמ התא םא
 תוכרעמב בלשל וליפא וא ,םיסוריווב לפטל דציכ הדובעל ךירבח תא דמלל ידכ רפסבש עדימב
 םינוגריאל רקיעב תומיאתמ תונבומה תוינכותה ,תומיאתמ תונבומ תוננוגתה תוינכות ןוגריאבש
 תומלתשה וא סרוקל סיסב שמשל םג לוכי רפסבש רמוחה ,ההובג םידבוע תפולחת שי םהב

 .אשונב

 תוישממ ןה תונכסה

 לע ישממ םויא םיווהמ םיסוריווהש הדבועב ריכהל רבכ ולחה תויקסיעהו תוירוביצה תויליהקה
 ילהנמל תדעוימה תיעוצקמ תורפסב םירמאמ ,הלש בשחמה תוכרעמ לעו תינרדומה הרבחה
 הנכסה לדוג תא הנורחאל םישיגדמ עדימ תוכרעמ ילהנמלו יטרפהו ירוביצה רוטקסב םינוגריא
 תא םישיגדמ וללה םירמאמה ,תופושתה תוינויחה תוכרעמה לע בטיה ןגהל ףותדה ךרוצה תאו
 םורגל ,לשמל ,םילולע הלא םיקזנ ,םיסוריו תרידח ןיגב ןוגריאל םרגהל םילולעה םיקזנה
 םינותנ ףושחל ,תויטפשמ תועיבתל ןוגריאה תא ףושחל ,ןוגריאה לש עדימה תוכרעמ תסירקל
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 תועצמאב ןהיניב תורושקה תוכרעמב רבודמ רשאכ רתוי דוע םילדג םינוכיסה .דועו םייוסח

 .תרושקת תותשר ,

 םייטרפ םישנא) בשחמה תוכרעמ ישמתשמ יכ ,קפס לכל לעמ ,רורב הנכסה ףקיה ללגב

 ינפמ םהלש בשחמה תוכרעמ לע ונגיש תולועפ טוקנלו בטיה ךרעהל םיבייח (דחאכ םינוגריאו

 .תכרעמל סוריו תרידח לש הרקמב תוליעיב ביגהל םהל ורשפאיו םיסוריו תרידח ו

 ךלש תכרעמה לע ןגהל ידכ החמומ תויהל ךירצ ךניא

 הנבה לעב החמומ תויהל ךירצ ךניא ,םהיפ לע לועפלו הז רפסבש םירבסהה תא ןיבהל ידכ

 דציכ תעדל םיבייח םניא בשתמה ישמתשמ יכ החנההמ אצוי רפסה .םיבשחמ ינינעב הקימעמ

 .ובש תוינכותה וא בשחמה לעופ

 ררקמ ליעפהל ידכ סדנהמ תויהל ךירצ אל ,תינוכמב גוהנל ידכ יאנוכמ תויהל ךירצ אלש ןכומ

 רנודמ רשאכ ,םלוא ,בשחמ ליעפהל ידכ ןתינכות תויהל ךירצ אלו היזיולט רישכמ וא

 תולולעה תולקתה לעו םתלועפ ןפוא לע דוסי תודבוע רפסמ תעדל תאז לכב ךירצ ,םיבשחמב

 .שחרתהל

 ןפוא תאו םיסוריווה לש הלועפה תונורקע תא םיראתמה םיקרפה תא ארקתש רחאל
 םג לכות ,ךדיאמ .ךיכרצל רתויב םימיאתמה תוננוגתהה יעצמאב רוחבל לכות ,םתוטשפתה

 טוקנת יכ םיווקמ ונא .ךתוכז יהוז .בשוחמ ןוכיס ךמצע לע תחקלו רבד תושעל אל טילחהל

 םינוכיסהש הנקסמל עיגתו םינוכיסה תא בטיה לוקשתש רחאל קר הישע-יא לש תוינידמב

 םצמצל לכות ,ךלש תכרעמה לע הנגהב ירעזמ ץמאמ עיקשת םא .םילודג םניא ךלש תכרעמל

 םא ,ועגפנש םינותנה תא רזחשל ךייוכיס תא תרכינ הדימב רפשלו םיזוחא 95-ב הנכסה תא
 המ לכ תעדל לכות תועש רפסמ רחאלו ,לודג וניא רפסה ףקיה .סוריוול ןברוק היהת תאז לכב
 .םיסוריווה אשונ לע תעדל ךירצ התאש

 רפסבש םיקרפה לש הרצק הריקס

 ףקיה תא םיראתמ םיקרפה ."םיסוריווה תפיגמ" אשונ תא םיגיצמ רפסב םינושארה םיקרפה
 תובושת לבקת הלא םיקרפ תרזעב ,בשחמה תכרעמ לע םיסוריווה תעפשה תאו היעבה
 .םיסוריווה תודוא תונוש תוחיכש תולאשל

 הלא תוינכות .רפסל ףרוצמה ןוטילקתבש הימדהה תוינכותב שומישה ןפוא תא ריבסמ 4 קרפ
 הלא תוינכות תרזעב .בשחמה לע םיצופנ םיסוריו רפסמ תעפשה לש החוטב הימדה תועצבמ
 .םיסוריו תפקתמל ןברוק היה ךלש בשחמה ובש בצמ דיתעב תוהזל לכות

 לולע (הנכותו הרמוח) בשחמה ,בשתמה לש ההומת תוגהנתהל תופסונ תוביס ראתמ 5 קרפ
 .םינושה םיבצמה ןיב ןיחבהל דמלת הז קרפב ,תורחא תוביס ללגב םג הרזומ הרוצב גהנתהל

 ן /
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 דעצ ,היעבב לפטל דמלת הז קרפב .6 קרפבש עדימל קקדזת - סוריווב קבדנ ךלש בשחמה םא
 הלוקש הרוצב רבשמה םע דדומתהל לכות הז קרפבש תוארוהל םאתהב לעפת םא ,דעצ רחא
 .םיקזנה תא רעזמלו הנובנו

 םינותנ לע הנגהל תוישעמ תוצע ליכמ 7 קרפ ,העינמ ,ןבומכ ,איה רתויב הבוטה תוינידמה
 .תורחא בשחמ תולקת וא םיסוריו תפקתמ "םינימזמ"ה םייוקל הדובע ילגרה לע עיבצמו

 תפיגמ דציכ ראתמ 9 קרפו ,םהיתונוכת תאו רתויב "םיער"ה םיסוריווה תא גיצמ 8 קרפ

 .דיתעב בושחימה תרוצ תא תונשל הלולע םיסוריו

 דמלת ,(תרחא הרומח הלקת וא םיסוריו תפקתמ) םוריח תעשל תינכות תנכה אל ןיידע םא
 רוזחלו םהילע ןגהל ,תמאב םיינויתה םינותנב ןיתבהל דמלת 10 קרפב ,התע תאז תושעל

 .םיירעזמ םיקזנ תגיפס ךות הניקת תוליעפל

 תינכותה ,טגעטפסאמ - קסידה לעש תפסונה תינכותב שומישה ןפוא תא ריבסמ 11 קרפ

 תוינכותה תחא יהוז .םתוא הדימשמ םיבר םירקמבו ,םיסוריו ההזמ ,תכרעמה תא תקדוב

 הרוצב םינוכדיע שוכרל ןתינש ןויכ תנשיתמ הניא תינכותה .קושב רתויב תונימאהו תוליעיה

 .תפטוש

 דדומתהל ךל רוזעיש ינויח םוריח דויצ םה וילא ףרוצמה ןוטילקתבש תוינכותהו רפסבש עדימה
 עדימש תסרוגה הסיפתה לע הססבתה בשחמה ןדיע לש עדימה תכיפהמ .,םיסוריווה תפיגמ םע
 לע םימייאמה םיסוריווב םחליהל ץוחנה חתוכה תא ךל ןתי הז רפסבש עדימה .תוכ רוקמ אוה

 .ךלש בשחמה
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 .תושידא וא תורובמ ללכ ךרדב עבונ רבדה ,תוניצרב בשחמה יסוריוול םיסחיתמ םניא םיבר

 םיסוריווה אשונ תא עינצהל ,תוירתסמ תוביסמ ,םינינועמ ,םיבשחמה תיישעתב םינוש םימרוג

 וללה םימרוגה ,דיתעה תיגולונכט לע םייאמה םרוגב יבמופ ןוידמ ענמיהלו רשפאה לככ

 עונמל ידכ םתלוכי לככ םישועו םהלש םיתורישבו םירצומב עגפי אשונה םוסרפש םיששוח

 הלדג בושתימב התולתש הרבתב תוליעפה םצע תא ,השעמל ,ןכסמה םרוגל תיבמופ תוסחיתה

 .ףרה אלל

 םיסוריווה תעפות תא ןיבהל ורתא עדימה תחטבאו םיבשתמה תטשב םיבר םיחמומ וליפא

 ינפל ,תוכרעמ יבצעמו יננכתמ לש םידומילה תינכותב ללכנ אל םלועמש אשונ והז .היתוכלשהו

 תומישמ לע תוססובמ ,עדימה תחטבאל םיארחאה לע תולטומה תומישמה ויה םיסוריווה ןדיע
 יתלב םימרוגו "םירופא םיתחטש" ללכ אל עוצקמה .תורדוסמ תויוליעפ לעו תורורב תויגול

 ושקתה הנכותה תסדנה םוחתב בר ןויסינ ילעב םיחמומש ךכל הביסה יהוז ,שארמ םייופצ

 .םיסוריווה אשונל סחיתהל הליחת

 ענבשל ,ינרדומה דועיסה תדסיימל תבשחנה ,לייגניטיינ סנרולפ התשקתה םירק תמחלמ ןמזב
 תותינה ילכ לש םיאתמ יוטיח רדעה איה הובגה התומתה רועישל הביסהש םש יעודי םיתתנמ
 רנד ,תושרשומ תועדו םיגשומ תכרעמ לע תורבגתהב םיישקל תיסאלק המגוד יהוז ,םיידיהו
 .םיסוריווה תעפותב הנושארל ולקתנש םיבשחמה יתמומל הרק המוד

 טסמת א6ת+66 הנכותה סדנהמו ,"בשחמ סוריו" גשומה תא עבטש עע66 00ת6מ רוספורפ

 לש "לייגניטיינ סנרולפ"ה םה (ססתסט6סע %נעוגפ 1689826 2550018%10מ) 0%1ג דסיימ

 .תונקפסב הליחת דסמימה סחיתה םהימוסריפו םהיתועיד לא םג .םיבשחמה םלוע

 .תויתימא ןה הז רפס עיבצמ ןהילעש תונכסה יכ ןימאהל םיבר ןיידע םישקתמ םויכ םג

 .אשונה תא עינצהל םיברל םימרוג םיירחסימה םיסרטניאה ,רומאכו

 אשונ לע המ רבד דומלל ןינועמו ןכומ התאש החיכומ הז רפס אורקל תטלחהש הדבועה םצע
 תכרעמב םיסוריו תעיגפ תעינמ - הרטמה תארקל ןושארה דעצה והז ,השעמלו .,הא ינויח
 הז רפסב .םיסוריווה תנכסל רחא וא הז ןמזב תופשחנ בשחמה תוכרעמ בור .ךלש םינותנבו
 .םיקזנה תא םצמצל תוחפל וא עונמל ידכ תוליעיב לועפלו הנכסה תותוא תא ריכהל דמלת
 קיפמ התאש האנהבו תלעותב עוגפל ילבמ ךלש בשחמה תכרעמ לע ןגהל ךל רוזעי רפסה
 תוכרעמ ילעב םיליחתמ םישמתשמב לתה םישמתשמה ןווגמ לכל דעוימ רפסה ,בשחמהמ
 .תובכרומ תוכרעמו םילודג םיבשחמ םע םידבועה םיסונמ םישמתשמב הלכו תוטושפו תונטק
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 סיסוריווה תוטשפתה

 שמתשהלו עדימ דבעל תלוכיל תימויק הנכס שי
 .וניח תוכיא תא רפשל ידכ תונוכמב

 רתויב הבושחה היגולונכטה - םיבשחמה לש הריהמה תותתפתהה השתרתה םיעבשה תונשב
 םינותנה דוביע תמצוע העיגה וז הפוקתב ,עדימה ןדיע ויה םינומשה תונש ,לגלגה תאצמה זאמ

 .ללכה תלחנל ךפה ינורטקלאה בשחמהו אישל

 ןדיע םיעשתה תונש ויהי ,הארנה יפכו ,ונייח לש םיבר םיטביהב תבלתשמו תכלוה היגולונכטה

 םיעשופ ,םינלבח ,םילדנו ללגב ,השדחה המצועה לע הרקבהו תוקיפה םע תודדומתהה
 תא רפשל ידכ תונוכמב שמתשהלו עדימ דבעל ונלש תלוכיל תימויק הנכס התע שי םיסדנוקו
 .ונייח תוכיא

 הנכסל םיביגמ םיקסעה ישנאו םיאקיטילופה דועב ,לאמש לגרב ליתתה ןורחאה רושעה
 םינז ,ןוילימ 2 ידכל ,0ש18-ה תוכרעה יפ לע ,םיסוריווה תוקבדה רפסמ עיגה ,םייתלצעב

 יסוריו .םינותנ לש יביסמ סרהל ומרגו רישכמל רישכממ ורבע םיינסרה םיסוריו לש םישדח
 ,םייתימא םייגולויב םיסוריו ומכ שממ ,תניוע הביבסל תולגתסהו תונתשה תלוכי וליג בשחמה

 .ונתולעבבש םיבשחמה לע ונל שיש הטילשה תא קפסב ודימעהו

 וא רורט תולועפל הנכסה תא תוושהל םיגהונ םיבר םיחמומ ,םיסוריווה תנכסב שאר לקהל ןיא
 השק ,ימדקאהו יעדמה ,ירוביצה ,יקסיעה רוטקסל ורדח םיסוריווהש תורמל .םיסוטמ תופיטח
 תא םילעהל ,תונבומ תוביסמ ,םיגהונ םיבר םימרוגש ןויכ םניגב ומרגנש םיקזנה תא דומאל
 .םיסוריו תפקתמל ןברוק םתויה תדבוע
 תוקבדהה רפסמ ,הלדגו תכלוה הנכסהש רורב ,םיקיודמ םינותנ תגשהב ישוקה תורמל
 לש םינושארה םיישדוחב תוקבדהה רפסמ לע הרשע יפ הלע 1988 לש םינורחאה םישדוחב
 .המוד תוקבדה רועיש םשרנ 1990-ו 1989 תנשב םג ,הנש התוא

 הדימעמה תירסומה הלאשב ירוביצ תוכיו וירחא ררג יתימאה םיקזנה ףקיה תא ףושחל ישוקה
 .םיילילפ םישעמ תיכוהל ידכ םינותנ ףוסאל ךרוצה לומ תויאשח לע רומשל טרפה תוכז תא
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 סילק תונורתפ ןיא - םיסוריווה תיעב

 .םלוה ןורתפ הל אוצמל םיסנמו םיסוריווה תיעבב שאר םילקמ םניא םלועב םינעדמו םיתמומ

 .הלק הניא המישמהש רבתסמ

 תליפנ תא הוושה ןוטגנישוו 'גרו'ג תטיסרבינואמ 1/8ת06 ₪0++08ת רוספורפ ,בשחמה ןעדמ

 יניצר ימואלניב רבשמל ב"הרא יבחרב םיבשחמ 6000-מ הלעמל הקתישש 1ת662ת6% תשר

 ןוסאל תוושהל היהי ןתינ ויתואצות תאש ידיתע ןוסא ינפמ םיבשחמה תיליהק תא ריהזהו

 .ליבונר'צ

 תוכרעממ תוחפ אל תוינויח תרושקתה תותשרש הדבועה לע עיבצה ₪ס++ח8מ רוספורפ

 הלולע תרושקתה תוכרעמל םיסוריו תרידחש ןעט אוה .ןופלטה יווקמו תוינוריעניבה םישיבכה

 תותשרב שומישה תא ורידסיש תולבגימו םיקוחב ךרוצ היהי ,רבד לש ופוסבש ,ךכל םורגל
 תוסנל ץילמה םלוא ,(םיכרדב שומישה תא תורידסמה הרובעתה תונקת ומכ שממ) תרושקתה
 יצורעב עדימה לש תישפוחה המירזה תא וליבגי אלש ,םירחא םיעצמא הליחת טוקנל

 .תרושקתה

 6סחקט6סמ הת תטפנ1נת6פ5 ע1ק06ת6 אהתוג%ּב4סְסגעסמּפ א'שנ ,10בםת 210%6%6 םג

 םיזחחא 5 טעמכ םירציימה םידבוע ןוילימ 1.5-כ םיקיסעמ הירבחש - 550018%10מ
 םוקמב היגולונכטה דגנכ הקיקח ינפמ סרגנוקה תא ריהזה ,ב"הרא לש ימלוגה ימואלה רצותהמ

 ,םייגולונכט םילכ תרזעב היעבה תא רותפל ןיא ותעדל ,הערל התוא םילצנמה םינירבעה דגנ
 .ותוא ץורפיש "חתפמ"ה רבד לש ופוסב אצמי שדח "לוענמ" לכלש ןוויכ

 טנעוגפ 0600016666 0% 66 60סתקט6ס6ע 50+6א8ע6 8ם6-ה ר"י ,טסמת ת8התבעצ
 תונורתפ אשונל ןיא ותעדל םג ,הנכותה ףנע תא גציימ 5621008 1ת65%62עצ 2550018610

 ןיבו םהיניב ןיתבהל היהי ןתינש ןפואב םיסוריווה תא ,תיקוח ,רידגהל שיש רובס אוה ,םילק

 .(םיגאב) תוליגר הנכות תולקת

 ךא ,ןידל םיארחאה תאבה רחתאל קוזינה דצה תא תוצפל ,הרואכל ,רשפאת המיאתמ הקיקח
 םיעצמא ילעב ,םייטרפ םישנא ידי לע ,אבחהב רצונ םיסוריווה בור .היעב שי ןאכ םגש רבתסמ
 ירצוי תא רתאל ללכ רשפא-יא םירקמה בורב .המקנ וא עושעש םשל ללכ ךרדב ,םילבגומ
 םהמ עובתל ,םירקמה בורב ,היהי רשפא יא ןידל םיארתאה ואבוי םא םג ,םהיציפמו םיסוריווה
 .םיהובג יוציפ ימוכס

 בשחמה לע הטילשה תרזחה תארקל ןושארה דעצה

 .ימואלניב הדימ הנקב םיסוריו תוקבדה תריציל המגמ ןמתסהל הלחה םיעשתה תונש תליחתב
 ליכהל היה רומאש ןוטילקת ראודה תועצמאב ולביק םלועה יבחרב םייאופר תודסומ יפלא
 םינותנ סרהל ,ןנוכל ןוטילקתה תסנכה המרג ,השעמל םלוא ,סדייאה תלחמ תודוא עדימ
 .קסידהו
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 תקתעה ,הצופת תומישר תנכה - הנטק אל םיבאשמ תעקשהב הכורכ התיה וז הלועפ
 יאדוב ויה המיזמל םיארחאה ,המודמ "יוסיכ" ןוגרא תריציו ראודו סופד תואצוה ,םינוטילקת
 .םלועה יבחרב תובושח תוכרעמל בר קזנ םורגל םתעדב םישוחנ

 הב םחלהל ךתוא דמליו ,הנכסה תרמוח תא ןיבהל דבוע התא ובש ןוגראלו ךל הוזעי הז רפס

 .ךידימ טמשת אל בשחמה לע הטילשהש ידכ ,תוליעיב

 ןיא .םינוויכה לכמ ונתוא םיפיקתמו ,עגר ידימ םיצצ םישדח םיסוריווש הארת םיאבה םיקרפב
 למשחה ירישכמב םיבלושמה םיבבשב הבורצ הנכות לע םג תמיאמ הנכסה ,הרידח יתלב הנכות
 תקרזה ,םימלב ,תיטמוטוא הרסממ) תינוכמב (המודכו םילכ חידמ ,לג-ורקימה רונת) םייתיבה
 .תויאבצה תוכרעמבו םילותה יתכבש רושכמב ,(קלד

 לש םניעש הארנ .םירצוי תויוכזב תונגומ תונכותב םיעגופה םיסוריו רוציל היטנ םג תמייק

 .וללה תוחילצמה תורבחה יתוורב הרצ וללה םיסוריווה ירצוי

 רועיש תיטמתמ הניחבמ ,םלוא ,ללכהמ רצוי רדגב ןידע תאז לכב-איה םיסוריו תקבדה ,ונלזמל
 םיבשחמה ישמתשמ םיביית ןכלו הלדג הנכסל הפישתהש לככ תוריהמב לודגל לולע תוקבדיהה
 דגנכ הבוגתו הנגה ינונגנמ ורציו תודמע ומאתי םינושה םימרוגהש בושח ,ענמ ידעצ טוקנל

 .םיסוריווה

 ! הדבוע

 םיסורלווה תוקבדה ללכמ 95% עונמל ןתינ

 םיחתוטבו םיטושפ תוריהז יעצמא תטיקנ ידי לע

 .ךל םימיאתמה ענמה יעצמא תא םשיילו רידגהל לכות ותרזעב ישעמ רזע ילכ אוה הז רפס
 הז רפס ,דחוימ עדי לעב וא םיבשחמב החמומ תויהל ךירצ ךניא ךלש בשחמה לע ןגהל ידכ

 - תוינכותהו בשחמה לש הלועפה ןפואב קמעתהל םינינועמ םניאש םישנא רובע דחוימב בתכנ
 שממ ,ונליבשב ודבעי םיבשחמהש םיצור ונא ,השדחה היגולונכטה תונורתימ תונהיל טושפ אלא

 םייסדנהה תונורקעה תא ןיבהל ונילע היהיש ילבמ - היזיולטה טלקמ וא ררקמה ,תינוכמה ומכ

 .םתוא םיליעפמה םייגולונכטהו

 אל ,יוארכ תולעופ ןניאש "תודרמתמ" תונוכמ םע םיתמעתמ ונא ובש בצמ םירצוי םיסוריווה
 ונלגרתה ןהילעש תונוכמה תא וכפה םיסוריווה ,ןוכנ אל שומיש ללגב וא רוצייב םגפ ללגב
 תרכהב תעבונ הניא בשחתמה לש הניקת יתלב הלועפ ,שדתה ןדיעב .תויופצ יתלבל ךומסל

 .שונא תועטמ וא תינכט הלקתמ
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 םיסוריווה ,תמאה ןעמל ,םיסוריווה תיעבמ רבד לש ופוסב ,רדענ וניא ישונאה טביהה ,םלוא

 םדא ינב ידי לע ןווכמב תושענ םיסוריווב תוקבדיההו ,םדא ינב ידי לע ,תונוש תוביסמ ורצונ

 םילוכי ךכ םושמ ,בל תמושת רסותו תורוב ,תומימת ומכ תוישונא תונוכת ללגב תושחרתמ וא

 תא ךופהל םהל רשפאיש ץוחנה עדיה תא שוכרל םיסוריווה לש םיילאיצנטופה תונברוקה

 .ותיא תויתל רשפאש בשוחמ ןוכיסל תמייאמה הנכסה

 ,בשחמ סוריוב הקבדה תיווח אל ןיידע םא

 בורקה דיתעב הרקי רבדה יכ חינהל שי

 .ךל םימיאתמה הנגהה יעצמאב רוחבל לכות םיטשפתמו םירצונ םיסוריווה דציכ ןיבתש רחאל
 ךלש בשחמהש הדבועה לע ךומסל וא לזמה לע ךומסלו המואמ תושעל אל טילחתש ןכתי
 םוצמצל הנגה יעצמא תלעפהש עדתש יאדכ טילחתש ינפל םלוא ,הכומנ ןוכיס תמרב אצמנ

 .ללכ תכבוסמ הניא תוקבדיהה תנכס

 תנכס .בורקב הרקי רבדה ,סוריווב הקבדה תיווח אל ןיידע םאש תינהל שי ,תיטסיטטס

 תוכרעמב רבודמ רשאכ רקיעב ,םיסוריווה לש ימצעה לופכישה ללגב רתוי דוע הלדג תוקבדהה
 .תרושקת תותשר תועצמאב וזל וז תורושקה

 תא ליעפהל שושחת לא .םיסוריו תופקתמ לש הימדה ללוכ הז רפסל ףרוצמה ןוטילקתה
 006 125% .םיסוריווה רקחל יטירבה זכרמהמ 06 125% ידי לע ורצונ ןה ,הימדהה תוינכות
 ינפמ םינוגריא לע ןגהל ויצמאמ תוכזב עודי אוהו םיסוריווה תמחלמב "םיבוטה הנחמ"ל ךייש
 .םיסוריו

 ,הימדהה תוינכותו בטיה קדבנ הז רפס םיוולמה םינוטילקתה ולפכוש ונממ באה ןוטילקת
 .תועוגנ ןניא וילעש הדמשההו הנגהה

 ךלש בשחמה תכרעמ היהת ,הז רפסב םיראותמה םיטושפה דוסיה תונורקע תא םשיית םא
 תלתמב תוקבדיה ינפמ םיניגמ "חוטבה ןימה" תונורקעש יפכ שממ) םיסוריו ינפמ תנגומ
 תכרעמל ןוכיסה ןטקי - הליעי העינמו הנגה תינכות ליעפתו ,ףסונ דעצ םדקתת םא .(סדייאה
 דבאת אל ,םינותנ רזחשל ךילע ולקיש םיטושפה םיעצמאה תא ליעפת םא .רתוי דוע ךלש
 .םיסוריו תפקתמ רחאל דחא ות וליפא

 שרדנה ץמאמה םג .95%-ב העיגפה תנכס תא םצמצל ידכ ירעזמ ץמאמ קר שרדנ ,השעמל
 הווקמ ינא ,ול קוקז התאש עדימה לכ תא ליכמ הז רפס .לודג וניא ןוכיסה לש ףסונ םוצמצל
 .תלעותו האנה ונממ קיפת יכ
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 לק ?הלוח ולש הקינורטקלאש רישכמל אירב רישכממ ותוא ךפוהו בשחמל סוריווה רדוח דציכ

 .הלחמל תמרוג םדאה ףוגל סוריו תרידח ובש ןפואל ותוא םיוושמ םא ךילהתה תא ןיבהל רתוי

 .ןרע רסח ץפח אוה בשחמה הנכות אלל ,בשחמל םדאה ןיב רשקמה םרוגה איה הנכותה

 רישכמל םירשפאמה םינונגנמה לע םיחקפמו תוארוה בשחמל םיריבעמ ונא הנכותה תועצמאב

 תיזכרמה םיבצעה תכרעמלו תומל בשחמה תא תוושהל ןתינ ,הרושכ וללה תוארוהה תא עצבל

 םג ןכלו ,תולועפ לש בחר ןווגמ עצבל לגוסמה דאמ בכרומ רישכמ אוה בשחמה .םדאה לש

 .תוכבוסמו תובכרומ ותלעפהל תוארוהה

 לש םיגוס ינשב םישמתשמ ונא בשתמל םדאה ןיב רתוי הריהמו הלק תרושקת רשפאל ידכ

 יהוז ,הלעפהה תכרעמ איה הנושארה תינכותה .םיחמומ ידי לע ונירובע ובתכנש תוינכות

 ןיב ,תחתקפמ הלעפהה תכרעמ ,בשתמה לש תויסיסבה תולועפה לע תחקפמה תישארה תינכותה

 - בשחמ לכל .(ת15% 00628%61ת6 8ע566מ - 205 םשה ןאכמו) םיקסידה תלועפ לע רתיה
 םילדבה ונכתי ,הלעפה תכרעמ שי לודג יזכרמ בשחמ וא ינימ בשחמ ,הגימא ,שוטניקמ ,%
 ,רבד לש ופוסב ךא שמתשמה םע תורשקתהה תרוצבו וללה הלעפהה תוכרעמ הנבמב םייסיסב
 בשחמה יסוריוול תופושח הלעפהה תוכרעמ לכ .תוהז תולועפ תועצבמ הלעפהה תוכרעמ לכ
 ךא תופקותה תולחמ שי .דבלב םימייוסמ םיפוג םיפקות ,םייגולויב םיסוריו ומכ שממ ,רשא

 ילעבב תועגופ ןניא רשא םדאל תוידוחי תולחמ שיו םדא ינב תופקות ןניאו םייח ילעב קרו
 קרו ךא םיפקותה םיסוריו שי - בשחמה לש םיסוריווה םלועב םג הרוק המוד רבד .םייח
 סוריו לשמל) דפא יבשחמ קר םיפקותה םיסוריו שיו (אסאַּח סוריו לשמל) שוטניקמ יבשחמ
 .המודכו (םילשורי

 לש דאמ בר רפסמ שי תאז תמועל ךא ,הלעפה תוכרעמ - ןושארה גוסהמ תונכות הברה ןיא

 הלעפהה תכרעמ םע דחי תודבוע םושייה תוינכות .םושיי תוינכות - ינשה גוסהמ תונכות

 וא םיקתשמ ,םיינורטקלא תונוילג תריצי ,םילילמת דוביע ןוגכ תוידותי תומישמ עצבל ןתרטמו

 .הקיפרג

 לש (םסס<1םַס וא לותית) הלעפהה ךילהת לע בושחל הסנ ,ןל םישדח הלא םיגשומ םא

 תומה הנישה תעב ,הרמוחה אוה םדאה ףוג .רקובב תוררועתהה ךילהת לע ומכ בשחמה

 תומיעפ לע םיתקפמו בשחמב הלעפה תכרעמ לש דיקפת םיאלממ תיזכרמה םיבצעה תכרעמו
 .המודכו המישנה ,םדה תמירז ,בלה
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 ,.בשחמל תנעטנה תימושייה הנכותל תוליבקמ

 תמיוסמ המישמ עצבל הארוה לבקמ ףוגה .תוקיפ תחת אצמנו יופצ לכה אירב ףוגה רשאכ
 םירביאה לכ ןיב םואיתה רשאכ ,המודכו םייניעה ,םיילגרה ,תועורזה ידי לע תעצבתמ איהו
 תכרעמ"ב שוביש לח הלוח ףוגה רשאכ ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמו חומה ידי לע עצבתמ וללה
 ,לוכי תומה .תויסיסבה תולועפה לע תקפל השקתמ תומה ,ולש "תימושייה הנכות"בו "הלעפהה
 הניא הלועפהו ול םיעמשנ םניא םיבאודה םירביאה ךא ,ץורל ףוגל תורוהל תוסנל ,לשמל
 .תומישמה תא עצבל ףוגהמ תענומ הלחמה ,תעצבתמ

 תקפל הלעפהה תכרעמ לש התלוכיב עגופ אוה ,המוד הרוצב בשחמה לע עיפשמ בשתמה סוריו

 .םושייה תוינכות לש הניקתה הלועפב עגופו בשחמה לש תויסיסבה תולועפה לע

 תכרעמל םיסוריו םירדוח דציכ י

 תכרעמ ומכ שממ ,בשתמב םיילמשח םילגעמ תרגוסו תחתופה בשחמ תינכות אוה סוריו
 ?תוליגר תוינכותמ םיסוריווה םילדבנ ,ןכ םא ,המב ,תוליגר םושיי תוינכות וא הלעפהה

 המישמ עצבל ךל רוזעל ידכ תקוושמו תבתכנ איה ,שמתשמל רזע ילכ איה הליגר תינכות
 .תולקתו םיקזנ ,םיישק רוציל ודעונ םה .,ןיטולתל תונוש תוביסמ ורצונ םיסוריו ,תמיוסמ
 םיסוריווה ירצוי םיצלאנ ,ךכ םושמ .םתוא קוושל רשפא יא ןבומכ ,ןכלו םייוצּר םניא םיסוריווה
 .תומכתותמ םיכרדב בשחמה תוכרעמל םתוא רידחהל

 תנינעמ רזע תינכות ומכ הארנ קיזמה סוריווה ,ינאיורט סוס ןיעמ - תשופחתה איה תחא ךרד

 שמתשמל תוברואו תישפות הנכות לש תוירוביצ תוירפסל תוחלשנ הלאכ תוינכות .תכשומו

 .חפב לופיש םימתה

 ! הדבוע

 (מטָּפ) הלקתמ תובורק םיתיעל תעבונ בשחמה לש הרזומ תוגהנתה

 תוינכות לש תעתפאא ץבוקב ןייע ,סוריומ אלו םושיי תינכותב
 רוקמש אדוול ידכ הנכותה קוושמל הנפ וא תשכרש תושדח םושיי
 .טוריווב אלו הנכות תלקתב אוה הלקתה
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 רצוי ינומלא

 טוריו תינכות

 טוריו הליכמה תינכות

 תוירוביצ תוירפסב תצפומ

 0 הנכות לש

 ,/ == מ םינעוט םישמתשמ
 ילבמ קסיד תוירפיסהמ.!ע -- ומ == ו / תינכותה לש סיקתוע

 טוריו /

 םיעוגנה סיקסידב םישמתשמ סישמתשמה
 םסירושקה סיבשחמל סוריווה תא םיריבעמו
 םהילא
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 לככ תובר תורטמל עיגהל םינינועמ םיסוריווה ירצוי ,קיפסמ הליעי הניא וז הצפה תטיש)

 לכות תוירוביצה הנכותה תוירפסב תעצומה הקיזמה הנכותהש ךכל םיגאוד םה ןכלו ,רשפאה

 לוכי אוה תכרעמל רדח סוריווהש רתאל .תובר םיבשחתמ תוכרעמל רודחלו המצע תא לפכשל

 רשקתמ ןברוקה רשאכ .חישקה קסידה לעו םינוטילקתה לע םיאצמנה םיִצבקב עוגפל

 ,דידיל םיעוגנה םינוטילקתה דחא תא ליאשמ וא ,תרושקת תשר תועצמאב תורחא תוכרעמל

 .תורחא תוכרעמל םג עיגמו טשפתמ סוריווה

 תוינכות יגוס השולש םיליעפמה םיבשחמ יפלא התע םימייק ,םיסוריווה תפיגמ תוטשפתה םע
 תוינכותו םישמתשמה ידי לע ןווכמב ונקתוהש םושיי תוינכות ,תוליגר הלעפה תוכרעמ -

 אוה תכרעמל רדח סוריווהש רחאל ,רתסהב תכרעמל רדחש יוצר אל ליפט תווהמה - םיסוריו
 ומצע תא לפכשל ,תכרעמב רתתסהל וא דימ תולגתהל לוכי אוה - תונוש תורוצב גהנתהל לוכי

 .רתוי רחואמ דעומב קר םולהלו תמיוסמ הפוקת
 ומבוא

 רקיעב - החיכש םהילא השיגהש םיצבק תועצמאב ללכ ךרדב תכרעמל םירדוח םיסוריווה
 הלעפה תוכרעמל םג ,פס5 תכרעמ לכמ דרפנ יתלב קלח םיווהמה ,5צ5 וא ,.פאפ ,,600% יצבק

 (.עא5) תוינכותה יצבקו (.00א) 05 לש תודוקפה יצבק ,הז גוסמ םישיגר םיצבק שי תורחא
 תכרעמה יצבק לע םיעיבצמ .5צ5 יצבק .תובושח תולועפ עצבל 205 תכרעמל םירשפאמ
 םיצבק תכרעמב םימייק ןכ ומכ ,הלעפהה תכרעמ לש הניקתה הלועפל ,םה םג ,םיינויחו
 .םיסוריוול רותסמ םה םג םיווהמו תוירפסבש םיצבקה תמישרב םיעיפומ םניאש םירתסנ

 וננכות םימיוסמ םיסוריו ,בשחמה לוחית םע תיטמוטוא םילעפומ םיבר (,שאע) תוינכות יצבק

 .בשחמה תלעפה עגרב רבכ םתותכונ תטבות ךכו הלא םיצבקל ורבחתיש ךכ

 .גטנסמאמס.םגע-ו 00אע16.85צ5 יצבק תא תונשל וא רוציל תולוכי תובר םושיי תוינכות

 ,הלעפהו הרוצת תוארוה םהמ תלבקמו וללה םיצבקה תא לוחיתה תעב ,תרתאמ 205 תכרעמ

 רותיאל תוינכותה תא הינש רירבשב םידקהל םיחילצמ הלא םיצבקב םירתסומה םיסוריו

 ;",תכרעמה תאז לכב םירדוחו םיסוריו
 ל

 -;תכרעמה לע סוריווה טלתשמ דציכ ?

 לולע אוה תכרעמה לע טלתשמ סוריו רשאכ

 .םינותנו םיצבקב סרה עורזלו ללותשהל

 בושתימה תביבס לע הטילשה תא דבאל םיבר םישמתשמ ולתה םיסוריווה תפיגממ האצותכ

 וא הלעפהה תכרעמל ןתונ התאש תוארוההמ םלעתמ בשחמה .רתויב רומח רבד והז .םהלש

 אוה ,ךלש בשתמל רדח סוריווהש רחתאל ,סוריווה לש ויתוארוה תא עצבמו םושייה תינכותל
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 ,ךל ןיא .תנכות וב ןפואל םאתהב ,תונוש תורוצב תכרעמה לע תוטלתשהה תא עצבל לוכי

 ןנכות סוריווה ןכש ,תויושחרתהה לע הטילש לכ בשתמה לש הלעפהה תכרעמל וא ,שמתשמכ

 לולע אוה תכרעמה לע טלתשמ סוריו רשאכ ,םילבוקמה םיללכה יפל גהנתי אלש ,ךכ ןווכמב

 .םינותנו םיצבקב סרה עורזלו ללותשהל

 .ס08 יצבקב םיעגופה םיסוריווה ,חוקיפ איה םיסוריווה לש הלועפה ןפוא תנבהב חתפמה תלימ
 תוקיפה תא םהידימ םילטונו הנושארה תונמדזהב ןיקתה םיעוריאה ךלהמב םיברעתמ ,א%א-ו
 .םיפסונ ,שאמ-ו ,ססא יצבקל רודחל םיכישממו תכרעמה לע

 לש הכירכ לע יוהיז תקבדמ תפלחהל המודב תינוצית ,ץבוקה לא רבחתהל םילוכי םיסוריווה
 תומדל ןתינ הז הרקמב ,.טלתשהל ורחב הילעש תינכותה דוקב בלתשהלו המינפ רודחל וא .קית
 .קיתה ךותבש םיפדה ןיב םיקתפ תרתסהל הלועפה תא

 ילבמ ,הבר תוריהמב שחרתהל לוכ* תכרעמה לע תוטלתשההו תודמציהה ,הרידחה ךילהת

 .שתרתמ גירח המ רבדש ךכל עדומ היהי שמתשמהש

 .הב תועצבתמה תוינכותה לכב םיעגופו תכרעמה ןורכזב םיבשות םיראשנ רשא םיסוריו שי
 .םהיכרצל ומיאתהלו קסידה לש לוחיתה עטק תא תונשל םג םילולע הלא םיסוריו

 צבוקה תא ךופהל וא ,תכרעמה לש םירתסנה םיצבקה דחאב רותסמ ומצעל רוחבל לולע סוריו

 .תוירפסבש םיצבקה תמישרב עיפוי אלש רתסנ ץבוקל רדח וילא

 תולועפה תחא .,וכותב םירתתסמ וא תכרעמה לש ימינפה ןועשה תא םינשמה םיסוריו שי
 הלועפ .תכרעמה לש ךיראתהו העשה תקידב ,תובורק םיתיעל איה ,סוריו השועש- תונושארה
 אל ןידעש םישדח םיקסיד וא םיצבק שופיח איה םיסוריווה לש תפסונ החיכש תיתלחתה
 תונלבסב ןיתממו המדרת בצמל רזוח סוריווה םישדח םיצבק תכרעמב ןיא םא .וקבדנ
 .האבה תונמדזהל

 תרבעה םוצמצ ידי לע םינוגריאו תרושקת תותשרב םיסוריווה תוקבדהמ לודג קלח עונמל ןתינ
 צלמומ ,םיבר םישמתשמ תתרשמ רזייל תספדמ רשאכ ,לשמל |.עוציב תוינכות םע םיצבק
 .םינותנ קרו ךא םיליכמה םיקסידמ תוספדהה תא עצבל

 תא עצבלו ןתיא דחי לועפל ,תימושייה הנכותה וא הלעפהה תכרעמל רודחל םילולע םיסוריווה
 ,תמיוסמ םושא* תינכות לע וטלתשיש ךכ ותנכותש םיסוריו שי ,אבחהב וא יולגב םהיתומישמ
 .םושייל תוקיפה תא המישמה םותב ,וריזחיו רבחמה הגהש םייונישה תא ועצבי ,התלעפה תעב
 .ץבוק לש ףוסל וא הלחתהל םירבחתמ וא סושייה תינכות ךותב םירתתסמ הלאכ םיסוריו
 .עגנה תא ץיפהל תוכישממו סוריוול ןמצעב ךכ ידי לע תוכפוה תועוגנה תוינכותה

 ןוסחיאה יחטשל תיארחאה (עת'2ע) םיצבקה לש האצקהה תלבט לע םיטלתשמה םיסוריו שי
 הזכ סוריו ,םיצבקה לש יזיפה םמוקמ תא רתאל תכרעמה תלוכיב םיעגופו קסידה לעש
 תכרעמש ידכ תמייקה םיצבקה תפמ תא דימשמ טושפ וא השדח תינוימד םיצבק תפמ טטרשמ
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 .םינושה םיצבקה םיאצמנ ןכיה תעדל לכות אל הלעפהה

 (תגא-ה) בשחמה לש הדובעה יחטש ךותל םמצע לש םילפכושמ םיקתוע םירגשמה םיסוריווה
 יתלב ןוטילקת וא שדח ץנוק לשמל - אבה ןברוקל טקשב בוראלו םירתסומ ראשהל םילוכי
 לוכי ןושאר עסתאג'* עוציב םשל ןנוכל סנכומה ,שדת ןוטילקת וליפא ,ןנוכל סנכומה עוגנ
 םינכומו אשדב םיניתממה םישוערפל םימוד םיסוריווה ,אתא-ב ברואה סוריוול ןברוק תויהל

 .ומותל םש רובעיש ןושארה בלכה לע ץופקל

 !הדבוע

 .םיסוריוול םיירקיעה תורוקמה דחא איה תיטריפ הנכות

 ןוטילקת ךותמ ,םירצוי תויוכז הילע שיש תינכות ליעפת לא

 ןועטל םיעיצמה םיקפקופמ םירחוסמ םג רהזיה ,ירוקמ יתלב

 הנכותהש ריבט יוכיס שי ,"תישפוח" הנכות ךלש קסידל

 תוירפסב הרוקמש הנכות וא תיטריפ הנכות איה ךל תעצומה

 .העוגנ הנכותהש ששח שי ןכלו ,תוירוביצ הנכות

 וא תכרעמה תוליעיב העיגפ - "הלתמ"ל םורגל םילולע םיסוריווה יכ הארנ םיאבה םיקרפב
 תא "םיגרוה" רשא םיסוריו וליפא שי ,עוציבהו דוקפתה תלוכיב תישממ העיגפ - "תוכנ"ל
 רובעיש ןכתי ,םייגולויב םיסוריו לש הרקמב ומכ .םיצבקה לכ לש יתטיש סרה ידי לע תכרעמה
 ינמיס ולגתי םרטב בטיה ססבתהל קיפסמ סוריווה ,ןכל ,שגרוי סוריווה םויקש דע ךשוממ ןמז
 .ונממ רטפהל רתוי השקו םינושארה "השלוחת"ה

 .ולש םוכתיתה תדימ וא ולדוג ,ותובכרומל רשי סחיב דימת דמוע וניא סוריווה לש רישיה קזנה
 םוקממ ריבעמ וא תישקה קסידל עסעתה6 עצבמ ,עתע-ה תא תוריהמב הנשמה טושפ סוריו

 וניא ישממה קזנה םא םג ,תכרעמב תושק עוגפל לולע שרושה תירפסב םיתב רפסמ םוקמל

 הרוצב ,םשו הפ ,םינותנ םינשמה םיסוריו שי ,תורומח תויהל תולולע תויפוסה תואצותה ,לודג

 ירסח תויהל םייושע הז גוסמ םייוניש ,בר ןמז ךשמב תשגרומ הניא םתוחכונו תיארקא

 תואתסונב רבודמ רשאכ ךא ,םיכמסמב השקה תויועטכ םיארנה םייונישב רבודמ םא ,תובישח

 .רתויב יתועמשמ תויהל ירעזמ יוניש םג לולע ,םייאופר םימשרמב וא

 בשחמה ,רמולכ ,םהשלכ "הלחמ" ינמיסב ןיחבי שמתשמהש ילבמ סוריווב קבדהל לולע בשחמה
 תורטמב עוגפל ידכ ורצונש םיסוריווב רבודמ רשאכ הרוק הז רבד .סוריו לש אשונ תויהל לוכי
 םכרדבו הרטמל םכרד תא ואצמי םיסוריווה ,תויתלשממ תורבח וא םינוגריא ומכ ,תומיוסמ
 ועיגי רשאכ קר ולעפוי הלא םיסוריו ,ןהב עוגפל ילבמ ,תורחא בשחמ תוכרעמ ינפ לע ופלחי
 הלועפל םורגלו םתוא תוריבעמה תוכרעמל קיזהל םילולע הלא "םידקוממ" םיסוריו םג ,דעיל
 "החנומ יתלב ליט"ל ךופהל לולע הזכ סוריו לכ .םירבוע םה וכרד בשחמה לש הניקת יתלב

 // ,תטילש ללכמ אציש
₪" 
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 םימוד תוחיכש בשחמ תולקת לש םינמיסה ."םינותנ דוביע לש רדנוכופיה" ךופהל דאמ לק

 וא הנכותב גאב הלגתמש םעפ לכב ץתלל סנכהל ךרוצ ןיא ,סוריו תעיגפ ינמיסל םימעפל

 תקבדה ינמיסל םימודה םימוטפמיסל םורגל םילולעה םימרוגה ,הרמוח תלקת תשתרתמ

 .5 קרפב םיראותמ םיסוריו

 ומכ םימעפל םיארנ תוחיכש בשחמ תולקת לש םינמיסה

 לכב ץחלל סנכהל ךרוצ ןיא ,סוריו תעיגפ ינמיס
 .הרמוח וא הנכות תלקת הלגתמש םעפ

 תורשפא תא רשפאה לככ םצמצל ידכ םיתואנ תוריהז יעצמא לע דיפקהל דואמ בושח םנמוא
 האנהה ןדבואל וליבויש תודרחל סנכיהל ךרוצ לכ ןיא ,ךדיאמ םלוא ,םיסוריומ תועגפיהה
 תרושקת תשר לש םיתוריש לוצינמ תוענמיהה יקזנ ,לשמל ,בשתמהמ קיפהל ןתינש תלעותהו
 שמתשהלו בשותחמ ןוכיס תחקל םיטילחמ םא ,תועגפיהה יקזנמ רתוי םילודג תויהל םילולע
 .םיריבס תוריהז יעצמא תטיקנ רחאל תשרב

 םיסוריו לע רשאמ רתוי הבוט הרוצב טולשל ןתינ בשחמה יסוריו לעש רוכז ,לכל לעמ
 תא אפריש ריהמ יגולונכט ןורתפ ונאצמ אל ןידע ,ונפוגב עוגפל םימייאמה םיבר םייגולויב
 סוריו תעיגפ ,הפקתמלו הננגמל םימיאתמ םילכ ונידיב שי לבא ,םסק הטמבכ םיבשחמה
 םשיית םא ,תינלטק תויהל תבייח הניא םיתואנ תוששואתהו תוריהז יעצמא הליכמה תכרעמב
 תוליעפל ךלש בשחמה תא ריזתהל ,יאדוול בורק ,לכות הז רפסב םיראותמה םיעצמאה תא

 .תוליעיבו תוריהמב הניקת
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 וז ןיא ,סוריוב הקבדה ענמת ןוטילקתה זכרמבש בקנה תמיתס םא םעפ לאש דחא יאנותיע

 ,רתויו רתוי החיכש העפותל םיכפוה םיסוריוה ,םעפ יא הלאשנש רתויב תיתוטשה הלאשה

 תולאשל םג סחיתהל יוארה ןמ ןכלו ,םתיא דדומתהל דציכ םיעדוי םניא םיבר םישנאו

 .רתויב תויסיסבה

 םישנא םויכ םיתרשמ םיבשחמה ,דבלב םינעוצקמ לש םתלחנ הניא רבכ םיבשחמה תיגולונכט
 שדחה "עוצעצ"ה לעופ דציכ ללכ םיעדוי םניאו םיבשחמה םוחתב יעוצקמ עדי םהל ןיאש םיבר
 ךא ,םיבר םיתבב םויכ אצמנ ,לשמל ,ואדיווה רישכמ ,היגולונכטה ןדיעב םייח ונא ,םתושרבש
 .רישכמה לש תויצקנופה לכ תא ליעפהל עדוי וניא ונתיאמ לודג קלח

 גיצהל םיששוח תובושחו תובר דוביע תולועפ בשחמה תרזעב םיעצבמה ,םיבר בשחמ ישמתשמ
 םיסנמ רשאכ וז השיגר הדוקנל עדומ תויהל בושח ,תורוב תולגל אל ידכ תויסיסב תולאש
 .םיסוריוה אשונב םישמתשמ ךירדהל

 תפקתמ .ןכוסמ תויהל לולע םינוממה וא םירבחה יניעב עדי לעבו םכח תואריהל יותיפה

 עדימ תחטבאל םיארחאהש ללגב תובר תורבתב עוגפלו הפונת רובצל החילצה םיסוריוה

 .םהב הנומטה הנכסה תאו םיסוריוה תוהמ תא ןיבהל ורחא תובושתו תולודג בשחמ תודיחתיב

 .םינומשה תונש ףוסב תיזכרמ ףגנ ןבא היה םתורובב תודוהל םיחמומה תא ענכשל ישוקה

 .םיסוריוה אשונל המיאתמ תוחיתפ ,בר ןמז ךשמב ,וליג אל םיסונמו םיקיתו הנכות יסדנהמ

 המ דוע םהל שיש תודוהל וססהי אל םיחמומה םגש תווקל שיו ,הגרדהב התע הנתשמ הז בצמ

 .דומלל

 ןניא תולאשה ,תינורקע .םיסוריוה םוחתכ רתויב תולאשנה דוסיה תולאשל תובושתה הנה
 תכרעמב עגופ אוה דציכ ,סוריו והמ ןיבהל ידכ ינכט עדיב ךרוצ ןיא ןכש ,תוינכט תולאש
 תישונא היעב אלא תינכט היעב הניא םיסוריוה תיעב ,השעמל ,וינפמ ןנוגתהל ןתינ דציכו
 ןויגה לש השודג הנמב םיברועמה םישונאו םיינכט םיבאשמ לש בוליש ידי לע קר רותפל ןתינש
 .אירב

 ? סוריו הז המ .1 2 ו

 קזנ םורגת אל וא םורגת תינכותהש ןכתי ,המצע תא לפכשל הלוכיה בשחמ תינכות אוה סוריו
 .תינכותה ךותב םיבותכ םניאש םירבד עצבל לוכי וניא סוריו(,תורחא תוינכותל וא םינותנל
 וא ינורטקלאה ןויליגה ,םילילמתה דוביע תוינכות ומכ שממ -"םדא-ןב ידי לע רצונ אוה
 תבשחנ הקיזמ תינכות ,םלוא ,םינוש םיגוסמ תוקיזמ תוינכות תומייק .בשחמבש םיקחשמה
 ,ינאיורט סוס ךותב ,רתתסמ סוריוה םימעפל ,המצע תא לפכשל תלוכי הל שי םא קר סוריול
 .הקיזמ יתלבו המימת תינכות ךותב רמולכ
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 1 םיסוריו רוציל והשימ ןינועמ ללכב המל .2.2

 הווהמ תוננכותמ תומישמ עצבלו המצע תא לפכשל ,טשפתהל תלגוסמה "היח" תינכות תביתכ

 םישנאב ךרוצ שי תתפתהלו ךישמהל לכות םיבשתמה תיגולונכטש ידכ .ילאוטקלטניא רגתא
 תריצי .ןתוצמלו תושידתה תויגולונכטב תוסנתהל תורשפאהמ ובהלתיש ןוימד ילעבו םייתריצי
 רקיעב ,היגולונכטה לש חותיפה ךילהתמ בושח קלח הווהמ ימצע לופכש תלוכי ילעב תוינכות

 םיבר םיְסוריו> .םיבושחתו םינינעמ םירגתאב דומעלו תוריפה אולמ תא רוצקל םינינועמ רשאכ

 האר) <רוביצה לא גגושב םיעיגמו ,םייארחא רקחמ ישנאו םינעדמ ידי לע ,ןכ םא ,םירצונ
 .(4 רפסמ הלאש

 ללב

 תינכותה םא בר קזנ םורגל םילולע הלאכ םיסוריו ,איטחהש לולעת טושפ םה םירחא םיסוריו 2

 הברתמ סוריוה םהב םירקמב דחוימב רומח תויהל לולע קזנה ,םיקזנל תומרוגה תואיגש הליכמ

 .הנחבא אלל

 קלח .םירחאב עוגפל ,המ םושמ ,םינינועמה םייתרבח םימרוג תרשמה קשנ םג וכפה םיסוריו

 םימייק .המשל תוילדנו ךותמ השעמה תא םיעצבמ םירחאו םיסדנוק טושפ םה הלא םישנאמ

 עוגפל םיסנמ וא ,והשלכ יטילופ רסמ םיסוריוה תועצמאב ריבעהל םיסנמה םישנא םג

 .לוע םהל ומרג םתעדלש ,תויתלשממ תורבח וא םינוגריאב

 יתועמשמ לודיג םג ,ןבומכ ,לח ,בושחימל םירושקה םישנאה תיסולכואב םוצעה לודיגה םע

 תושגרה תא אטבל תונמוימהו עדיה ילעב םירכונמהו םיינלוחה תוחומהו םילדנווה רפסמב

 ,םיסוריו תועצמאב םהלש םיילילשה

 דימ הירחא הררג ,םיוסמ םוקמב תופורת תלערה ,לשמל .יוקיחה םרוגמ םג םלעתהל ןיא
 תזיראב הנכותה תזירא ידי לע היעבה .תא רותפל רשפא יא ,ונרעצל ,םלוא ,םיפסונ םירקמ
 ןוצרב םג רושק הקתעהה אשונ ,ןכ ומכ.תתקרמה יתבב תופורתה םע השענש יפכ ,ןוחטב
 תנשב ובתכנש א86%בַצ סוריוו אעכסעסּבמַה סוריו %"רתוי תלצומ" סוריו רוציל רגתאבו

 .םינשה תצורמב םיקיזמ וכפהו "וללכוש" ךא ,בוט ןוצרו םולש לש רסמ רוקמב ואשנ ,8

 םישמתשמ דסומ וא ןוגריא ובש ןפואל תודגנתה וא האחמ אטביש סוריו רוציל תורשפאה םגל

 תונכיתה קוביד רשאב .ןועגישל תונכיתה ךפה םרובעש םישנא םג שי .םיבר הביהלה בשחמב

 תויהל תואצותה תולולע ,םימיוסמ םינוגריא יפלכ וא הרבחה יפלכ םיילילש תושגרב ברועמ

 .תורומח

 םע םירשק רושקל השקתמה םדא .םיסוריוה תכסמב דיקפת םיאלממ תותיחנ ישגרו האנק םג

 לע טולשל גייתסמ אוה םהמ םימרוגהמ עונמל םימעפל הצרי ישממה םלועב םייתימא םישנא

 לע ותטילש תא הזכ םדא שיגדמ םינותנבו תוכרעמב העיגפ ידי לע ,ולש בושחימה תביבס

 <,ולש תישיאה הירוטירטה
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 ?םיסוריוה לש הריהמה תוטשפתהל הביסה יהמ .3

 ?הטילש הילע ןיאש הפיגמב רבודמ סאה
0 

 םיבשתמ תוכרעמל ורדחש םיסוריוה רפסמו םישדח םיסוריו םירצוי םישנא רתויו רתוי ,רומאכ /

 .. - ל וק תועצמאב רחא בשחמל רבוחמה בשחמ לכ .ךלוהו לדג לפכתשהל םיליחתמו
 דכ יכבמ םיסוריו ריבעהל לולע בשחמל בשחממ םינוטילקת ריבעמש ימ לכו ,תרושקת

 .ללכ

" , 
 7 ו ינמיס" וליג אל ןידעש תועוגנ תוכרעמ ידי לע םרגנ תוקבדההמ לודג קלח
 סוריו 6ןיטולתל תיתרגיש הלועפ תעצבתמ הרואכלש ןמזב ,עקרב ,רתסהב םילעופ םיבר

 תובותכל עיגהלו פמרט סופתל וליפאו הקבדהל םימיאתמה םיננוכו םיצבק רתאל םיסנמ הלאכ

 .םישדח תונברוקל אבחהב עיגהלו לפכתשהל םיכישממ וללה םיסוריוה ,תורחא

 יל לש תוברתהה בצקמ לודג תרושקית תשרל רדחש בשחמ סוריו לש תוכרתהה בצק
 וכי בשחמה סוריו וליאו תוקד 15 לכ קלחתמ ,לשמל ילוקה קדיח ,רתויב םיירופה םייחה

 .תחא הינשמ תוחפ ךות םימעפ רפסמ ומצע תא לפכשל

 !הדבוע

 ךא סוריוב העוגנ תלבקש השדח הנכותש ששוח התא םא
 תינכות ךתושרב שיש ילבמ התוא ליעפהלו ןכתסהל טילחמ
 םיצבקה תא חותפל הליחת הסנ - םיסוריו לש הדמשהו רותיאל
 תינכותה לע רובע ,םילילמת דבעמ תועצמאב דבלב האירק יצבקכ
 הלאכש תועדוה ,תוגירח תועדוה וא תורזומ תוארוה שפחו
 .תינכותב סוריו תואצמיה לע תובורק םיתיעל תועיבצמ
 רתתסמה סוריוה תלעפהל םורגל הלולע וז הלועפ םג ! בל םיש
 .תינכותב

 .תרחא וא וז הדימב תולבגומ וללה תויונמדזהה ונלזמל .תויונמדזהב היולת םיסוריוה תוברתה
 תוכרעמ רפסמ לדגש לככ תולדג הקבדהל תויונמדזהה .םלשומ וניא םלועה ,םיסוריוה רובע םג
 הלעפהה תוכרעמו םיבשחמה ןיב תומיאתה הלדגש לככו תרושקת תותשרל תורושקה בשחמה
 05 הלעפה תכרעמ םע בשחמל ורדחש םיסוריול ,לשמל ,רשפאמ תומיאתב לודיגה ,םהלש
 .םש תוברתהלו שוטניקמ יבשחמל עיגהל

 ךילהת ומכ שממ ,תניוע הביבסל לגתסהלו ,םינז-תת רוצילו תונתשהל םג םילוכי םיבר םיסוריו
 .םייח םירוצי לצא היצטומה
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 תורטמל ורצונש םיריפש סיסוריו םילולע עודמ .4

 ? םיקזנ סורגל יוסינו רקחמ

 לש העבט הז .ימצע לופכש איה עצבל סוריו תינכות לכ הרומא התואש הנושארה המישמה
 ימצעה לופכשה תלוכי תא ליבגהל ןווכתה תינכותה תא בתכש םדאה םא םג .םיסוריו תינכות
 תלש ינמרג טנדוטס רשאכ הרק הז רבד .תינכותב ובלושש הלבגהה יעצמאב הלקת ןכתית -
 תרבח לש תימואלניבה תרושקתה תשרב עגפו דלומה גחל ינורטקלא הכרב סיטרכ וירבחל
 לכל ומצע תא תלשו בושו בוש לפכתשה סוריוה רשאכ השעמל וקתוש 18% תוכרעמ .תפא
 עגפ ,ןודז תונווכ לכ אלל הבתכנש תינכותב ורוקמש המוד רתי סמוע .רתאל חילצהש תבותכ
 .תירבה תוצראבש 166266 /2:ץכ8הת66 תשרב םג

 לפכתשהל סוריוה לוכ* - תרושקת תותשר וא תוסומע אל תוכרעמ ומכ - תדהוא הביבסב
 תלועפ םצע .םילפכושמ םיקתוע ינוילימ וליפאו יפלא ,תואמ ומצעל רוצילו המוצע תוריהמב

 "םותסל" הלולע תוברתהה ןכש ,"ריפש" סוריוב רבודמ םא םג תינסרה תויהל הלוכי לופכישה
 .תורחא תומישמ לש עוציב עונמלו תכרעמה תא

 םיסוריו תרידח ןיטולחל עונמל - השקו - בושח עודמ .5

 ?תכרעמל

 לופכשה תלועפ לכות ,דחא לפכושמ קתוע קר הב רתווי ,םיסוריומ תכרעמה יוקינ רחאל ,םא
 .רבעבכ העוגנ תכרעמה היהת בוש בר אל ןמז ירחאו ,שדחמ ליחתהל

 וא תוינכות לש תורוש ןיב רתתסהל םילוכי םה .םיסוריוב ןיתבכהל רשפא דימת אל ,רוכז

 ןיתמהלו םהב ןיתבהל השקש םיריעז םיעטקל תלצופמ תויהל הלולע םיסוריוה תינכות ,םיצבק

 םימוגפ םיתטשכ םירתתסמ םה םהב םיחטשה תא םינמסמה םיסוריו שי ,תונמדזהל רתסב
 תונפל וסני אל םיסוריו רותיאל תוינכותו תורתא םושיי תוינכותש ידכ (מ8הִב 560%028)
 לע םירזופמה םימהוזמו םירוחש לוח ירגרגל םימוד םיסוריוה תוינכות יקלח ,וללה םיחטשל
 .םיינסרה תודוסי ובוחב ןמוט הרואכל יקנה ףותה ,םיבוהז תולוח םע םי ףוח ינפ

 ? רתויב ההובג ןוכיס תמרב תואצמנה תוכרעמה ןהמ .6

 תויוקבדיהה בור ןכלו בשחמה תוכרעמל רתויב בתרה ףתושמה הנכמה איה 205 תביבס

 ע6-כ05 ןה םיישיאה םיבשחמב רתויב תוצופנה הלעפהה תוכרעמ יתש .הב תואצמנ

 םשב שמתשהל גוהנ ןכלו תוכרעמה ןיב בר ןוימד שי ,א162050%6 תרכח לש ₪5-ע08-ו
 וללה תוכרעמה יתש .םהימאותו 1םא יבשחמ לש הלעפהה תוכרעמל סחיתהל ידכ 005 יללכה

 .םיסוריו לש םינז םתואל תושיגר

 הלעפה תוכרעמ םג .05 - רתויב הצופנה הלעפהה תכרעמל קר םילבגומ םניא םיסוריוה
 תא אוה םג ביחרמ תרושקתה תותשרב יתועמשמה לודיגה ,עגנהמ תולבוס 05/2 ןוגכ תורחא
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 רתוי טעמ תונגומ 05/2 ןוגכ ,תושדחה הלעפהה תוכרעמ .םיסוריוה לש ןוניקה תומוקמ רפסמ

 תא םיכפוה םניא הלא םיעצמא םג םלוא ,םימיוסמ םיימינפ ןוגימ יעצמא תוליכמ ןהש ןויכ

 .ירמגל תונסוחמ תוכרעמה

 תוידוחי תוכרעמו רודומוק ,הגימא ,שוטניקמ יבשחמ ןה תוחפ תוצופנה בשחמה תוכרעמ

 .רתוי הנטק ץוח ימרוגל םתפישתש ןויכ םיסוריוה תנכסל תוחפ םיפושח הלא םיבשחמ .תונוש

 ירצויל תיביטקרטא תוחפ הרטמל ןתוא תכפוה תוחפ תוצופנ הלא תוכרעמש הדנועה ,ןכ ומכ

 לש םיסוריוה ,ךדיאמ ,ם05 תוכרעמל םצרמ תא תונפהל םירקמה בורב םיפידעמה םיסוריוה
 ימושייש ןויכ ,כס5 יבשחמ לש םיסוריוהמ רתוי ללכ ךרדב םיינסרה שוטניקמה יבשחמ

 .תולקב לפכתשהל םיסוריול תרשפאמה תדהואו החותפ הביבסב ללכ ךרדב םילעופ שוטניקמ

 ןמזב .םיסוריומ תיסחי היקנ - 05-ל המדקש הנשיה הלעפהה תכרעמ - 02/4 אקוד
 םיסוריומ דרח התא םא .תובר םיסוריו תוינכות תומייק ויה אל ןידע הצופנ התיה וז תכרעמש
 תובוט תונכות לש ריבס ןווגמ הליכמ רשא ,62 /א תביבסב דובעל תוסנל לכות דחוימ ןפואב
 .תורקי אלו

 רשאמ רתוי םיישיא םיבשחמ םיפקות סיסוריוה עודיכ .7

 ?םילודג םייזנכרמ םיבשחמ וא ינימ יבשחמ

 בושח דיקפת םיאלממ םה םלוא םיסוריוה תנכסל תוחפ םיפושח ינימ יבשתמו םילודג םיבשחמ

 םימאתומ םה ןכ לעו דואמ םירקי םילודגה םיבשחמה .םיישיאה םיבשחמל םיסוריו תצפהב
 לש תוידוחיה תומישמה תא עצבל ולכויש ךכ םיננכותמו יפיצפסה חוקלה תושירדל ללכ ךרדב

 ללכ ךרדב םתוא םימקממ ,הלא םיבשחמב ההובגה העקשהה ללגב .תיברימ תוליעיב שמתשמה
 תכרעמ תמייק וללה םיבשחמה ךותב ,תלבגומ םהילא הסינכה רשא םיחטבואמ םירתאב
 .םיבר םינוכיס ינפמ תועיבקב םהילע הניגמה החטבא

 םה םלוא ,ןיטולחל ינימה יבשחמו םילודגה םיבשחמה תא םינסחמ םניא הלא החטבא יעצמא
 ורצונ םיסוריוה בורש הדבועה רואל רקיעב ,םהלש ןוסיחה תמר תא דאמ הבר הדימב םילידגמ
 לש תירקיעה הרטמה .םילודגה םיבשחמה תא תורישי ףוקתל םילוכי םניא ןכלו כ05 תכרעמב
 סוריוה ,תרחא וז ךרדב יזכרמה בשחמל םירושקה םיישיא םיבשחמ יפלא תפיקת איה סוריוה
 םלועב םג .ולש תשרבש םיישיאה םיבשחמה לש עיגהל ידכ יזכרמה בשחמה ךרד רובעל ןינועמ
 תובורק םיתיעל .ןברוקה לא עיגהל ידכ יאקדנופב םישמתשמה םיבר םייח ילעב םימייק יחה
 .דעיה לא פמרט ול קינעמה יאקדנופב ללכ עגופ קדיחה ןיא

 ובש ןפואל יזכרמה בשחמה תועצמאב 5 יבשחמל םיסוריוה תצפה ךילהת תא תוושהל הסנ
 היפונכה ירבחמ דחא .תוצצפ רזפל ידכ תיזכרמ תבכר תנחתב םיטסירורט תצובק תשמתשמ
 תא םילטונ תשרב םירחא םירבחו ,הנחתבש םיצפתה תרימש יאתב ץפנה תודווזמ תא ריאשמ
 וצצופתי פנה תודווזמ .םינוש םינוויכל תואצויה תונוש תובכר לע ןתוא םילעמו ץפנה תודווזמ
 עגפת אל תודווזמה תצפהל דקומ השמשש תבכרה תנחת ךא ,תונוש םירעב רבד לש ופוסב
 םיאלממ םיסוריוה .תוצצפה ידעי םה 26-ה יבשחמו תבכרה תנחת אוה יזכרמה בשחמה .ללכ
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 .ןמצע תוצצפה םהו ץפנה תודווזמ תא םיאשונה םיטסירורטה םה :םידיקפת ינש הז הרקמב

 .םינותנ סרה אלא םינינב סרה הניא םיסוריוה תוצצפ תרטמ

 םיסוריוה ירצויל רגתא ,ןבומכ ,הווהמ ינימה יבשחמו םילודגה םיבשחמה לש תיסחיה תוניסחה

 תוכרעמל םג ןמצע תא םיאתהל הנלכותש תומכחותמ תוינכות בותכל בושו בוש םיסנמה
 לודיגה םע .םהב םינקתומה החטבאה יעצמא לע רבגתהלו םילודגה םיבשחמה לש הלעפהה

 ןהב ושמתשי םיסוריוה ירצויש הנכסה םג הלדג םילודגה םיבשחמה לש תונכתה תופש תצופתב

 .םיסוריו תביתכל

 דע ,קזנ לכ םורגל ילבמ 05 תוכרעמב תוליעיב לפכתשיש סוריו תריצי איה תרחא תורשפא

 תויהל הלולע וז הטיש .םיוסמ יזכרמ בשחמ וא ינימ בשחמל ₪05 תביבסמ רבד לש ופוסב עיגיש

 תונלבסב ןיתמהל ןכומו ,לודג ןוגריאל יברימ קזנ םורגל ןינועמ והשלכ םרוג רשאכ דאמ הליעי
 םיבר םיקתועל םילפכתשמ םיסוריוהש לככ הרטמב עוגפל םייוכיסה םילדג וז הטישב ,תואצותל

 התרטמו 1989 תנשב העיפוהש ,ה1זכ5 תינכות התיה הז גוסמ הלבחל הנושארה המגודה ,רתוי

 .(8 קרפ האר) םיימדקאו םייקסיע ,םייתלשממ םינוגריאב לבחל התיה

 ?םיסוריו רוציל השק סאה .8

 םישנאל תועייסמה םיסוריו תריציל רזע תוינכות תומייק .רתויו רתוי הלק תישענ המישמה
 .תנווקמ הייחנהו םיטירפת תרזעב תוינכותה תא בותכל םיבשחמה תטשב לבגומ עדי ילעב

 עדי תשרוד ןתביתכש תומכחותמו תובכרומ תוינכות שיו בותכל דאמ לקש םיסוריו תוינכות שי

 ףנעב תואיקבו עדי ורבצש םישנאה רפסמב לודיגה םע ,הנכותה תסדנה חטשב בר ןויסנו ףיקמ

 ךותבש רורב ,םיסוריו תביתכל קיפסמ אשונב םהלש עדיהש םישנאה רפסמ םג לדג םיבשחמה

 .הלבח תורטמל הזה עדיה תא ולצניש םיילילש םיעינמ ילעב םישנא םג םימייק הזה בחרה רוביצה

2 

 <? סורגל םיסוריוה םילוכי המ .9)

 סרהב הלכו םימימת םיעושעשב לחה - רתויב בחר עצבל םילוכי םיסוריוהש תולועפה ןווגמ )
 ןמז רחאל קר םילגתמה םירומח םיקזנל תורתסנ תולועפ תומרוג םימעפל .תוכרעמ לש ילטוט
 - תוחיטב לע חוקיפ תוכרעמ וא תויאופר תומושר ומכ תוכרעמב הלבחב רכודמ רשאכ .,בר
 .תוומל וליפא םורגל םיסוריוה םילוכי

 ,לשמל ,םילוכי םה ,תבשוחמ וא תיארקא הרוצב ,םיריעז םינותנ יעטק תונשל םילוכי םיסוריו
 םילולע ,טסקט יצבקב ,תינורשעה הדוקנה תא זיזהל וא םירפסמ ליפכהל ,רפסמל ספא ףיסוהל
 דחוימב וננכותש םיסוריו םימייק .טסקטל תוללק וא תורעה ףיסוהל וא תומש תונשל םיסוריוה

 7 .תוללק וא תויטילופ תורהצה טסקטב תובלשמה םילילמת דוביע תוכרעמל הרידחל
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 ,טפשמה תועמשמ לע עיפשיש ןפואב טסקטב תומיוסמ םילימ הנשיש סוריו רוציל השק אל

 לק .ןעמנל ועיגה םיבתכמהש רחאל ,ידימ רחואמ דעומב יונישב שמתשמה ןיחבי םיבר םירקמב

 .תובותכהו בתכמה ןיב גוזימה תלועפ עוציב ןמזב סוריוה לש קיזמה טסקטה תא לותשל דאמ

 תושקהלו ,םיבתכמ 100 לכל תחא קר טסקטה תפסוה ,לשמל ,רשפאמ יטמוטואה רווידה ףקיה

 .הלקתה תא תולגל שמתשמה לע ךכב

 לופכשה תלועפש ףסונה סמועה ללגב קרו ךא תכרעמה יעוציב תא םיטאמ םיבר םיסוריו

 ןכ ומכ ."םיגאב"מ היקנ הניא המצע םיסוריוה תינכות םא רקיעב ,בשחמה לע הליטמ ימצעה

 הדובעה תא םיכפוהו הליתת הנווכב תכרעמה תא םיטיאמה םיסוריו רוציל תורשפא שי

 לש ןיטינומב הלבח לש םימעטמ םרגיהל הלולע הטאהה ,תירשפא יתלב וליפא וא תנבצעמל

 .רחא רצומל תיקסיע תונמדזה רוציל ידכ (הרחתמ הנכות רצומ לשמל) םיוסמ רצומ

 םינונגה םינותנב שמתשהל איה הרטמה רשאכ ,םינותנ בונגל ידכ םג םיסוריוב שמתשהל ןתינ ל

 ןוגריא לש תבשחוממה תכרעמל ץרופ רז םרוגש ,לשמל ,חיננ ;תורחא תוקפקופמ תורטמל

 טטושל םילוכי ויקתועו לפכתשמ סוריוה ,שפוחמ וא רתסנ םיסוריו ץבוק רצויו והשלכ

 ןוגריאל תורושקה תוכרעמה יצבקב וא ןוגריאב תונושה תוקלחמה לש תומושרב ןיעלו תכרעמב
 לש םיישיא םיטרפ ןוגכ םיגווסמ םינותנ אבתהב ףוסאל לוכי אוה ,.תרושקת תשר תועצמאב
 שי וילאש רתסנ ץבוקב םשרי גווסמה עדימה .תוילכלכ תוינכות וא ,תוידוס תואחסונ ,םידבוע
 .ויתורטמ תא תרשיו ,השיג ץרופל

 םיפסונ םיצרופ תואמל קלחתמ ,ןוגריאה לש .ישארה דרשמל רדוחה ץרופל המוד רבדה
 .םמוקמל םיירוקמה םיכמסמה תא ריזחמו םתוא קיתעמ ,םיידוסה םיקיתה לכל םירדוחה
 םיכמסמה יקתוע לכ ,שתרתה יוצר אל המ רבדש ודשחי אל תרחמל םוקמל ועיגיש םידבועה
 םוקמב אצמנה םרוגל ןופלט יוק תועצמאב ,םנכות תא רדשיש םיצרופה תרובח שארל ורסמי
 .ןוגראה לש םידרשמה ןינבל ץוחמ ,והשלכ

 :המגודל .הטושפ 205 תינכות לש תינוצר יתלב הלעפה ידי לע םרגיהל לולע דחוימב רומח קזנ
 .קסידה לעש םינותנה לכ תא סורהלו עסתאת'צ תדוקפל שפחתהל לולע סוריו

 רחא שקמ ומכ גהנתהל םיוסמ שקמל םורגלו םידילקה תרדגה תא תונשל םג םילולע םיסוריו ?
 לש תרשרש ליעפהל םירשפאמ םיבר םימושיי ,("2" תא אקווד ליעפת "ג" לע הציחל לשמל)
 םורגל םידילקה ףוליח לולע הזכ הרקמב - םיוסמ דילק לע הציחל תועצמאב ורקאמ תוארוה
 ָ "עצבל תנווכתה אלש תוארוה לש תרשרש עוציבל

 עתפל הנתשי ובש לודג ןוגריאל םרגהל םילולעה םידספההו היסומלרדנאה לע בושחל הסנ
 אלו םילבלובמ ויהי יונישה תונברוק ,פטסתתא הנבמל סאפא'עצ הנבממ תודלקמה לכ ךרעמ
 .רצעת ןוגריאב תוליעפה לכ טעמכ ,דקפתל ולכוי

 יוניש ידי לע (תת'ע) םיצבקה לש האצקהה תלבטב העיגפ איה םיסוריוה לש תרחא הקיטקט
 ותרזעבו תכרעמה לש םינינעה ןכות אוה עגד-ה .תועמשמ רסח עדימ תסנכה וא תובותכה
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 תא רתאל תרשפאמ הניא עתע-בש עדימב העיגפ ,ץבוק לכ אצמנ ןכיה תעדו' תכרעמה
 לעש םירפסה תופיטע תפלחה וא הירפסב תסטרכה רדס יונישל המוד רבדה .םיצבקה
 .םהילא עיגהל רשפא יא לבא םמוקמב םיאצמנ םירפסה לכ .םיפדמה

 תוכרעמב תונוש תועדוה ץיפיש ךכ ותוא תנכתל ןתינ ,ליעי תרושקת ילכ תויהל םג לוכי סוריו

 םינוגריא לש תואמסיס ץיפהלו הלומעת יכרוצל שמשל לוכי הזכ סוריו ,רדוח אוה ןהילאש
 .םינוש םייתרבחו םייטילופ

 ? הרמוחב לבחתל לוכי סוריו סאה .0

 םיתיעל הלוע ,ליעפמה תא ,תיזיפ ,ןכסל וא הרמותב עוגפל םיסוריוה לש םתלוכי תלאש
 םורגל לולע סוריוה ,תיטרואית ,הבר המזגהל היטנ שי הז אשונב םלוא ,תרושקתה יעצמאב
 רצקל םורגי וא קזניו םמחתי ולש ינכימה ןונגנמהש דע ,ףרה אלל בבותסהל חישקה קסידל
 .ריבס וניא הזכ שיחרת םלוא .הקילדל וליפאו ילמשח

 שי .ךסמה לע תמיוסמ הדוקנ בושו בוש ריאמ סוריוהש ךכמ האצותכ קזניהל םילולעה םיגצ שי
 םיינורטקלאה םיביכרב םייוקיל ללגב העיגפל רתוי םיפושחה םימיוסמ םיחישק םיקסיד םג
 הלקתב שיגרי שמתשמהש ילבמ הרמותב עוגפל רשפא יא טעמכ ללככ םלוא .םהב םינקתומה
 קסידה לש םייתה תלחות תא רצקל הלולע תילאריו תוליעפ ,שחרתי ישממ קזנש ינפל בר ןמז

 שיאו ,ךשוממ ןמז ךשמב הקוזחת רסותמ םילבוס קסידהו בשחמה םא קר תועש תואמ המכב
 .בשחמה לש הניקת יתלב תוגהנתהל בל םש אל

 הנכות ירצומל וא םינותנל רקיעב קיזהל םילוכי םה ןכלו הנכות ירצומ השעמל םה םיסוריוה
 םיתיעלש ןויכ רתויב יתועמשמ קזנ תויהל לולע הזכ קזנ ,וניאר רבכש יפכ ,םלוא ,םירחא
 .הרמוחה ךרע לע הלוע ןוגריאל םינותנה לש םכרע תובורק

 םיטובור ןוגכ) ינכמ דויצ םיליעפמה םיבשחמל םיסוריו תרידחמ םסרגיהל ןבומכ ,לולע יזיפ קזנ

 ותוא ידי לע םירצוימה םירצומב לבחל לולע הזכ בשחמל רדחש סוריו .(ךותיר וא העיבצל

 םיליעפמה תא םיריהזמה םיללכושמ הרקב יעצמא ללכ ךרדב ליכמ הזכ דויצ ,םלוא ,ןוגריא

 תישממ העיגפש ךכ ,ןוזמ וא תופורת ומכ םישיגר םירצומב רבודמ רשאכ רקיעב ,תולקת ינפמ

 .םירקמה בורב הריבס הניא

 ? ינורטקלא ראודב שומישב הנכס שי םאה .1

 ראודב הרובעתה .םזגומ םוסריפל התכז ינורטקלאה ראודל קיזהל םיסוריוה לש םתלוכי םג
 רתתסהל סוריול שיש תויונמדזהה ןכלו תוינכות אלו םינותנ תרובעת רקיעב איה ינורטקלאה

 ,רתויב תובכרומו תוטעומ הז הרקמב ןה םיעגפמ ץיפהל וא
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 תוכרעמ ןה דבלב ג5011 יוותמ םיבכרומה םינותנ תוריבעמה ינורטקלא ראוד תוכרעמ

 תוינכות יצבנק לש הרבעה תורשפאמה תוכרעמל קר תברוא תישממ הנכס .תיסחי תוחוטב

 .הלעפה תוארוהו

 תאז תורמל .םתוא תונשל וא סורהל קר אלא םינותנ םהזל םילוכי םניא םיסוריו ,תינורקע

 תא הריבעמה תרושקתה תנכות תועצמאב ורדושיו וקה תחיתפ סע ולעפויש םיסוריו רוציל ןתינ

 םה םיסוריו ללכ ךרדב .עוציב תוארוה םיליכמה םירדושמ םיצבק לע "ושבלתי" וא םינותנה

 תוינכות םג םה םיסוריו ,םלוא ,ןכותב תורתתסמו תורחתא תוינכותל תורכתתמה תוינכות

 .עוציב תוארוה תוליכמה םינותנ תורבעהל תורבחתה תוארוה ליכהל תולוכי רשא תויאמצע

 ?כ05 תכרעמב רתויב ופנה סוריוה והמ .2

 םש ילעב עוציבה יצבק לע לעופו לוחיתה תמושר תא םהזמ 05 לש םיסוריוהמ לודג קלח

 לכב השעמל םימייק םהש ןויכ הבוט הרטמ םיווהמ הלא םיצבק .,שאפ וא ,00%א הבחרהה
 םיגצומ םניאש ,05 לש םירתסנה תכרעמה יצבק דחוימב םיביבח םיסוריוה לע ,פ05 תכרעמ

 קרפ האר) ,.תולגתהל ילבמ רתתסהל רתוי לק הלא םיצבק ךותב .תוירפסבש םיצבקה -

 .(6 קרפו

 םע דימ ללכ ךרדב לעפומ תכרעמה ןועש ,תכרעמה לש ןועשה ךותב םירתתסמ םיבר םיסוריו
 ולחה רותיאה תוינכותש ינפל דוע לועפל לוכי וכותב רתתסמה סוריוה ןכלו ,בשחמה תלעפה
 םיווהמ םה ,רמולכ ,עובק םינמז תולל םאתהב םילעפומ םיבר םיסוריו ,תכרעמה תא קודבל
 .תינכותכש תוארוהה עוציבל דעומה עיגה םא תקדובו תכרעמה ןועשל הנופה ןמז תצצפ ןיעמ

 השק עודמו "בשות ראשיהו םייס" גוסמ םיסוריו םהמ .3

 ?סתולגל

 םיראשנ (262ת1ם8%6 8ת6 858 30651606ת%6 - 19ת) "בשות ראשיהו םייס" גוסמ םיסוריו
 .תפסונ םעפ הלועפל סנכהל םינמוזמו םינכומ םה רשאכ ,המייתסה םתמישמש רחאל ןורכזב
 תַהח-ב רתתסמ אוה ,תינכותבש תוארוהה תא עצבמו תכרעמל רדוח 158 גוסמ סוריוש רחאל

 תכרעמל תורשקתה וא שדח קסיד לש הניעט לשמל) תושדח הקבדה תויונמדוהל ןיתממו

 םא םג תכרעמה לש הניקתה הלועפב עוגפל לוכי הזכ סוריו ,(תרושקת תשר תועצמאב תרחא

 םירחא םימושיימ םיענומ ספות אוהש תַהח-ה יחטשש ןויכ ,השדח הקבדה תלועפ עצבמ וניא

 תורתא תוינכות לש תורדגה רותסל םג לולע ןורכזב סוריוה תואצמיה םצע .,יוארכ לועפל

 .ןתלועפ תא שבשלו

 הנוטה האווסהה .הרמוח וא הנכות תולקת לש תנומסת רוציל הלילע וללה םיסוריוה תוליעפ
 .ולגתי םרטב רתוי בר ןמז טשפתהל םהל תרשפאמ
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 ידי לע "ןמז תוצצפ" ינפמ תכרעמה לע ןגהל רשפא סאה .4

 ?רוחאל ותרזחה ידי לע וא ,ידיתע דעומל ןועשה סודיק

 דימ ללכ ךרדב לעפומ תכרעמה ןועש ,םיסוריוה לע ביבחה רותסימ םוקמ אוה תכרעמה ןועש
 .דובעל ולחה הדמשההו הנגהה תוינכותש ינפל לועפל לוכי סוריוה ןכלו בשחמה תקלדה םע
 ,ןכ ומכ ,יהשלכ תוליעפ עצבל דעומה עיגה םא םיקדובו תכרעמה ןועשל םינופ םיבר םיסוריו
 רפסמ תא ךכב לידגמו הלעפהה ידעומ תא ,תולפכתשה ידכ ךות ,הנשמ סוריוה ,םיבר םירקמב

 .םיילאיצנטופה תונברוקה

 םלוא ,םימיוסמ םירקמב לועפל תולולע תכרעמה ןועש יוניש לע תוססובמה תוננוגתה תוטיש
 ירחא תובורק םיתיעל םילעפומ "ןמז תוצצפ"כ ונכותש םיסוריו ,הנימא תוננוגתה תטיש וז ןיא
 .םודרה סוריוה לש תידימ הלעפהל םורגל לולע ןועשה םודיק .םיוסמ דעומ

 סא םג ,םינותנל השיג םיסוריומ עונמל לכות דציכ .5

 ? ךכ לשב סיעגפנ סניא סינותנה

 ןוגריאה תרוצ .ההובג תועיגפ תמר שי ןהיתשל ,תורוצ יתשב םיצבקה תא תנגראמ 205 תכרעמ
 םייק רשאכ ,הנשמ תוירפסבו תוירפסב יגולה םרשקה יפ לע םיצבקה רודיס איה הנושארה
 תוירפסב בחרנ הלועפ רכ םיאצומ םיסוריוה ,ץבוק וא הירפס לכל ךילומה םיוסמ השיג ביתנ
 .םנכותב עוגפל ילבמ ,םתרתסה וא "םתמלעה" ידי לע םיצבקל השיג םיענומ הנשמה תוירפסבו
 לקש ,תיסחי תורצק תוינכות תביתכב הכורכו הלודג אל תונמוימ תשרוד הזכ גוסמ קזנ תמירג

 .קוזינ וא דבא ץבוקהש ,תרכהב ,החיכומ הניא "5116 תס< +סטמ6" העדוהה ,.ריתסהל רתוי
 .הבש םיצבקה רותיא לע תושקהל ידכ הירפסה תא הניש סוריוהש ןכתי

 תלבט .כ05 תכרעמ לש (עגע) םיצבקה תאצקה תלבט תטיש איה הינשה ןוגריאה תטיש
 05 תכרעמ .םהיקלחו םיצבקה םיאצמנ וב םוקמה תודוא עדימ הליכמ םיצבקה תאצקה
 םיחטשל םאתהב ,קסידה לע רחא םוקמב קלח לכ ןסתאלו םיקלח רפסמל ץבוק קלחל היושע
 תא שדחמ תדחאמ תכרעמה ,הזכ לצופמ ץבוקל אורקל םישקבמ רשאכ .,וילעש םייונפה
 הלבטבש עדימה תא שבשל לולע עג2-ל רדחש סוריו ,עגתע-בש עדימה תרזעב ,םיקלחה
 .םהיקלח וא םיצבקה רותיא ךכב עונמלו

 תואצמה לע עירתהל תרוקיב רפסמב שומיש לוכי דציכ .6

 ? תכרעמב סוריו

 .ץבוקה לש יוהיז תדועת וא תועבצא תעיבט ןיעמ השעמל םיווהמ "םולצת" וא ,תרוקיב רפסמ
 םא ,האוושהו הרקב יעצמאכ ,םיסוריוב עוגנ וניאש ,ןיקתה ץבוקה לדוג ינותנ םושירב רבודמ
 רותיאל תוינכות שי .עוגנ ץבוקהש ןכתי ,תרוקיבה תמושרב ןיוצמה לדוגהמ הנוש ץבוקה לדוג
 םורגל םילגוסמ רשא םיסוריו םנשי ,ךדיאמ ךא ,יטמוטוא ןפואב וזכ הקידב תועצבמה םיסוריו
 .םתותכונ תא תווסהלו הזה הרקבה ךילהת תפיקעל
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 תוירוביצ תוירפס תועצמאב םיסוריו ץיפהל לק עודמ .7

 ?םסיינורטקלא עדימ ירגאמו

 ןתינ םתועצמאב ,שגפמ םוקמ םה םיינורטקלא עדימ ירגאמו תונכות לש תוירוביצ תוירפס

 .םיסוריוב קבדיהל ,.,ו עדימ רובצל ,םישדח םירבח ריכהל

 םישמתשמה רפסמ םג לדג ןתיא דחיו ,ךלוהו לדג תוירוביצה תוירפסהו עדימה ירגאמ רפסמ

 היצמרופניא בואשל ידכ םיבורמ םיעצמאב ךרוצ ןיא ,וללה םיינורטקלאה "םישגפמ"ב םירזענה

 אל הנכותו ןופלט וק ,טושפ יתיב בשחמ תרזעב םהילא תונפל ןתינ ללכ ךרדב ,הלא תורוקממ

 .הרקי

 ילכ ורובע םיווהמה םיירוביצה עדימה ירגאמב הנטק אל תולת הגרדהב חתפמ יקסיעה רזגמה

 םירשפאמ םיירוביצה תרושקתה יעצמא .תטשב תוריכמ ישנא םע תרושקתלו קווישל רזע

 םיעצמאב םיתימעה וא דיבעמה םע רשקתהלו םתיבב יאמצע ןפואב דובעל םיבר םישנאל

 .םיינורטקלא

 ןכלו ,םינוש םימרוג ןיב (תוינכותו םינותנ) עדימ תרבעה איה תינורטקלאה תרושקתה תרטמ
 עיתרהל וז הדבועל ןתית לא ,םלוא ,םיסוריול המיאתמ הרטמ ךילהתב םיפתושה לכ םיווהמ
 לכ אלל היגולונכטהמ תוניהל ךישמהל לכות םיטושפ תוריהז יעצמא רפסמ טוקנת םא .ךתוא
 לדתשמ טושפ ,אלא - םיכרדה תונואת ללגב תינוכמב שמתשהל קיספמ ךניאש יפכ שממ ,ששח
 .תוריהזבו תעד לוקישב גוהנל

 םסינוש םיסוריול תיללכ ןוסיח תינכות תמייק אל עודמ .8

 סיסוריו תלסחמה חווט תבחר הקיטויביטנאל המודב

 ?םסינוש םיגוסמ - םייח

 בושחימ תולועפ לש שדח טביה םיווהמ םניא םיסוריו ,רוכז ,הילאמ תנבומ וז הלאשל הבושתה
 בשחמ תינכות לכ ומכ תובר תוניחבמ ,ןכ לע ,םיגהנתמ ,םיסוריוה ,בשחמ תוינכות ,טושפ אלא
 לטוקש םשכ שממ) .תוניקת תוינכותב םג עגפת ,םיסוריוה תא לסחתש "הפורת" לכ ,האירב
 לוסיתל תוקזח תויללכ תופורת .(אשד ןיבו םיטוש םיבשע ןיב ןיחכהל לוכי וניא םיבשע
 ןטרסב לופיטל תופורתש יפכ שממ ,הניקתה בשחמה תכרעמב םג עוגפל תולולע םיסוריוה
 .םיאירב םיאתב םג םיתיעל תועגופ

 תושירדה ןיב הריבס הרשפ תווהמה ,םיסוריוב לופיטל תופיקמ תוינכות תומייק ונלזמל
 תדמשהל תנכדועמ אל תינכות .ףרה אלל ןכדעל שי וללה תוינכותה תא םלוא ,תורתוסה
 תוטיש םיאיצממה םיסוריוה ירצוי ןיב דימתמ תוחומ קבאמ םייק ,התוליעימ תדבאמ םיסוריו

 תוירוקמ תוננוגתה תוטיש חותיפ לע םידקושה הנגהה תוינכות ירצוי ןיבו ו
 .ת
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 תינכות ,הרידס הרוצב ןכדעל ןתינש תינכותב וא השדח הנגה תינכותב דייטצהל ךילע ,ןכ םא

 בצמ תא רידס ןפואב תקדובה תוריש תינכותל המגוד איה הז רפסל תפרוצמה 7ג1מופסּהמ

 .םהשלכ םיגיאדמ םינמיס םילגתמ רשאכ ךתוא הריהזמו תכרעמה

7 

 ךא ורצונש םיסוריו וא "םיריפש" םיסוריו םילולע עודמ .19

 סיקזנ סורגלו הטילש ללכמ תאצל סדנוק השעמכ קרו

 ? סורגל ןווכתה אל ללכ רצויהש

 םג .יםיגאכ" וא תואיגש ,הנכות לכב ומכ ,ןהב ויהיש דאמ ןכתי ןכלו ,תוינכות םה םיסוריו

 בותכל תולוכי ןניא םישידחו םיללכושמ יופינ ילכב תושמתשמה ,הנכות חותיפל תויניצר תורבח
 דדובל םימעפל השק הנכות תאיגשב רבודמ רשאכ ,תואיגש הב ןיאש תבכרומ הנכות תליבח
 .ירמגל הנוש םוקמב האיגש תעפוהל םורגל הלולע והשלכ םוקמב האיגש ןכש ,הרוקמ תא
 .תמיוסמ הרוצת וא הרמוחב םידבוע רשאכ קר הלגתמ האיגשה םימעפל

 ןווכתה אל בתוכהש םירבד עצבל תינכותל תומרוגה הנכות תואיגש ,ןכ םא ,םה "םיגאכ"
 תלוכי ול ןיא ,םדאל דוגינב ,רתויב תוקיודמ תוארוה לבקל בייח רשא םלוג אוה בשחמה ,עצבל
 םילולע הנכותב "םיגאב" לש םימוטפמיס .םרשקה ךותמ םירבד ןיבהל וא תונקסמ קיסהל
 אוה הלקתה רוקמ םא תעדל םימעפל השק ןכלו םיסוריו לש םימוטפמיסל דואמ םימוד תויהל
 ."גאכ" וא סוריו

 המודמ תומלעיהל ,םלש קסיד לש סרהל ,םינותנ ןדבואל םורגל םילולע ,םיסוריו ומכ "םיגאב"
 .המודכו םיצבק לש

% 

 לופכישה לע םיתקפמה תינכותה יעטקב תואיגש ליכהל תולולע "םיריפש" םיסוריו לש תוינכות
 םרוגה "ריאממ" סוריול םימתו "ריפש" סוריומ סוריוה תא ךופהל הלולע וזכ הלקת ,ימצעה

 בר קזנ

 לפכתשהלו הטילש ללכמ תאצל תינכותל םרג ("ץראה תרצות"מ סוריו) םילשורי סוריוב "גאב"
 ,תלעות "גאב"ב התיה ,רבד לש ופוסב ,וקבדוה רבכש םיצבק ,תרזוח הקבדה ,קיבדהלו ,ףרה אלל

 .םייתועמשמ םיקזנ םורגל תילצהש ינפל סוריוה תפישחל םרג ןכש

 םירפתשמ םיסוריוהש ךכ ,םנקתלו םיסוריוב "םיגאב"ה תא תולגל םינהנ םיבר םיבשחמ ישנא
 .רתויו רתוי תרדוסמו הקלח תישענ םתלועפו הגרדהב

 גלש רודכ רוציל לולע וזכ תינכותב םייוניש תכירעו םיסוריו תינכותב "םיגאב" ןוקית ,םלוא
 העיגנ לכ ,דיתעב ןקתל ךרוצ היהי םתוא םגש םישדח "םיגאב" וליכי םינוקיתה - שדח

 תאצמנה היצלומיסה תינכות ,ןכלו השדח תילאיצנטופ הנכס ןכ םא הליכמ םיסוריו תינכותב

 .יונישל תנתינ הניא הז רפסל ףרוצמה ןוטילקתה יבג לע
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 ךרד תמייק סאה .יוביג יקתועל םג עיגהל םילולע םיסוריו .0

 ? סיבושח סינותנ לע הרימשל החוטב

 לע רומשל ךל בושח םא .ריינ יבג לע םינותנה תספדה אוה הנגהה יעצמא הז בלשב לבא ,ןכ
 תורוצב וא תודחוימ תויתואב שמתשת לא ,החונ האירק רשפאיש ןפואב םתוא ספדה ,םינותנה
 ןיא םא ,(10 קרפ האר) יטפוא קרוס תועצמאב חנעפל ןתינ הזכ קתעה ,תומכתותמ הכירע
 וניא קרוס לש וריחמ) םיאתמ דויצ שוכרל וא רוכשל ךרוצה הרקמב לכות ,קרוס ךתושרב

 תינורטקלא הרוצתל םיבותכה םינותנה תא ריזחהל ןתינ קרוסה תרזעב ,(%200 לע הלוע
 .ועגפנש םינותנו םיצבק רזתשלו
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 עודי רבכש יפכ ,המצע היוותה ןיבו םי

 יזכ ,ןכלו ,הרמוח וא הנכות לש הניקת +

 .הלועפב סוריו תוא

 סוריו
 סורי תלב ל האירק ןיב ישממ לדבה שי
 רל ךילע ,רב ריו תפקתמ ןיב בר ןוימד ןכתי
 ודמ הרקמ הּויאב רוריבב תוהזל לכותש

 תונכות .תז רפסל ףרוצמה ןוטילקתה יבג לע תו
 אצ

 מס ןולעה ךרועו בשחמ יסוריו רקחל יטירבה + מנה הימדהה תוינכות תא ריכת הז קרפב
 ןכתסהל ילבמ םיסוריו תפקתמ לש 7

 .ךלש בשחמה

 תקתעה דדועמ וללה תוינכותה בתוכ ,ליעיו ישומיש ומול
 ,םהשלכ םייוניש ןהב ךורעל ריתמ וניא ךא ו
 ,הכרדהו דומיל ךרוצל ןתלעפהו תוינכותה

 .הגימאו שוטניקמ יבשחמ רובע הלאכ הימדה תוינ הה תוינכות תכרע תא רקוס הז קרפ הימדהה תו ךיבסמו תוינכותה תא ראתמ קרפה .ןוטילקתה לעש
 כות תומייק אל ,פ0 יבשחמב ןליעפהל דציכ

 7מ6) םיסוריו רקחל יטירבה זכרמל תונפהל רשפא הימדהה תוינכותל תועגונה תולאש

 רמל תישיא וא טגמופ 71811 ןולעל (,םמ1טנפת 6סתוסוגטסע 18 כ 0ת%2

 12 00116+020 502600, 2210מם60מ, 2886 םב86א םא1 318 :תבותכה יפל 6 דש"
 ,00-44-273-26105 רפסמל ,תינופלט םג 125% רמל תונפל ןתינ ,אתָש1ּבת6ְַ טא

 ? הימדהה תוינכות תכרע יהמ

 ,םיצופנ םיסוריו המכ לש םתלועפ תואצות תא ,תיתוזח ,תומדמ הכרעבש הימדהה תוינכות
 תומרוג ןניאו תואצותה תא תומדמ קר ןהש ןויכ ,ששח אלל הימדהה תוינכות תא ליעפהל ןתינ
 .יתימא קונ

 תויכשמהב תולעופ תורחאו ,דבלב דחא ךסמ תוגיצמו - דחא בבסב לעופ תוינכותהמ קלח
 ןויכ תיסחי בר ןמז תכשמנ ןוטילקתה לעש תוינכותהמ קלח תלעפה .םיבר טלפ יכסמ תוגיצמו
 תוינכות לכ ,יתימא סוריו ביגמ ןהילעש תולועפה תא עצבל םייסת רשא דע תוניתממ ןהש
 הציתל יד: לע וא תכרעמה לש "םח" לוחית םיעצנמ רשאכ ןורכזהמ תוקחמנ הימדהה
 ,(סונימ) רוסיחה ןמיס לעו 21% לע תינמצ-וב
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 הימדהה תוינכות תכרע

 ,םינוש םיסוריו השיש לש הימדה תועצבמ תוינכותה .הימדהה תכרעבש תוינכותה רואית הנה
 .הגוצת יגוס ינש שי ןכותמ שוקשל רשאכ

 350866 ור - 0%

 ןוויכל תולפונ תויתואה (םילפמה סוריו) 0850866 ארקנה סוריווה לש הימדהה תינכותב
 .ירוחאה וא ימדקה עקרה עבצב יונישב וא תרחא תואב תולקתנ ןהש דע ,ךסמה תיתחת

 לש ופוסבו ,תורתחא תודומע םג הגרדהב תועגפנ ךכ רתאו ,ךסמב תחא הדומע תעגפנ הליחת
 שמחת לע הלוע וניא ךא ,יארקא אוה הנושארה הגוצתה ינפל היהשהה ךשמ .ולוכ ךסמה - רבד
 .תחא הקד לע הלוע וניא ךא ,אוה םג יארקא תואבה תוגוצתה ןיב היהשהה ךשמ .תוקד

 6850886 סוריו - 00%.680-518% [מ]

 ךסמה דרומב תולפונ תויתואה ,תמדוקה תינכותב ומכ ,.תרקובמ היהשה שי וז הימדה תינכותל
 עגפנ ,ךילהתה ףוסב ,ירוחאה וא ימדקה עקרה עבצב יונישב וא תרחא תואב תולקתנ ןהש דע
 ןתינ .תתא הקד אוה תונושה תוגוצתה ןיבו הנושארה הגוצתה ינפל היהשהה ךשמ .ךטמה לכ
 .היהשהה ךשמ תא תונשל ידכ (ם) רטמרפ שיקהל

 כסת2וג% 0וריו 8%

 תינכותה .םיינוציח םירטמרפ תטלוק הניאו תבשות תינכות הניאש ,תימעפ דח הגוצת יהוז
 ףוריצה לע הציתל תעב ם8תמ2ט% סוריו ידי לע רצונה ךסמה לש הימדה תעצבמ
1-1 

 עט אּבמסבוג סוריו - עטא - 0%

 תודוא עדימה תרבעה תולועפ תא רמולכ) תדלקמה לש קספהה תולועפ תא "טריימ" הז סוריו
 ףיסומ אוה תומיוסמ םילימב לקתנ סוריווה רשאכ ,(בשחמה לא תדלקמהמ תדלקמה תולועפ
 .תונוש תורעה ןהל

 ,"תסּבַהּבִת" ,"אּב10תסנת" ,"םס6תה" ,"7תה6סתסע" ןה הז הרקמב תתפמה תולימ
 יתש ןה תופסונ חתפמ תולימ .(50806) חוור עיפומ תתפמ תלימ לכ ירחא ,"עוג א8תסתט"-ו
 המודב ,וז הימדה תינכות ,בל םיש ,חוור עיפומ אל ןהירחאש ,דחוימב תוסמונמ אל םילימ
 לש תרזנוצמ הסריג ץירהל שקבמ התא םא) .דואמ הטוב ןושלב תשמתשמ ,יתימאה טוריול



 !ךלש בשחמב אל ?סוריו 0

 ,ךל עודי רבכש יפכ ,המצע היוותה ןיבו םיסוריו תפקתמ תודוא האירק ןיב ישממ לדבה שי

 ידכ ,ןכלו ,הרמוח וא הנכות לש הניקת יתלב הלועפל םיסוריו תפקתמ ןיב בר ןוימד ןכתי

 .הלועפב סוריו תוארל ךילע ,רבודמ הרקמ הזיאב רוריבב תוהזל לכותש

 תוינכות ,הז רפסל ףרוצמה ןוטילקתה יבג לע תואצמנה הימדהה תוינכות תא ריכת הז קרפב

 זג6 ןולעה ךרועו בשחמ יסוריו רקחל יטירבה זכרמה להנמ ,06 ₪125% ידי לע ובתכנ הלא

 .ןכתסהל ילבמ םיסוריו תפקתמ לש הימדה עצבל לכות הלא תוינכות תרזעב .ץ1עוגפ 1
 תכרעמב השעמל ולגתי םא רתוי הבוט הרוצב ביגהל לכות םיסוריווה תוגהנתהב הפצתש רחאל

 .ךלש בשתמה

 תקתעה דדועמ וללה תוינכותה בתוכ .ליעיו ישומיש דומיל יעצמא תווהמ הלא תוינכות

 .םהשלכ םייוניש ןהב ךורעל ריתמ וניא ךא ,הכרדהו דומיל ךרוצל ןתלעפהו תוינכותה

 ריבסמו תוינכותה תא ראתמ קרפה .ןוטילקתה לעש הימדהה תוינכות תכרע תא רקוס הז קרפ

 .הגימאו שוטניקמ יבשחמ רובע הלאכ הימדה תוינכות תומייק אל ,עס יבשחמב ןליעפהל דציכ

 16) םיסוריוו רקחל יטירבה זכרמל תונפהל רשפא הימדהה תוינכותל תועגונה תולאש

 רמל תישיא וא טנמטפ 01911 ןולעל (,םק1615ב סס0חקג66ע טנתופ ת650820ת 066

 12 60116026 852606, 2ע14ת60ת, ₪886 עפפ6א םא1 315 :תבותכה יפל 106 1%

 .00-44-273-26105 רפסמל ,תינופלט םג ₪125% רמל תונפל ןתינ ,אתַפנּבִִח 0%

 ? הימדהה תוינכות תכרע יהמ

 .םיצופנ םיסוריו המכ לש םתלועפ תואצות תא ,תיתוזח ,תומדמ הכרעבש הימדהה תוינכות
 תומרוג ןניאו תואצותה תא תומדמ קר ןהש ןויכ ,ששח אלל הימדהה תוינכות תא ליעפהל ןתינ
 .יתימא קזנ

 תויכשמהב תולעופ תורחאו ,דבלב דחא ךסמ תוגיצמו - דחא בבסב לעופ תוינכותהמ קלח
 ןויכ תיסחי בר ןמז תכשמנ ןוטילקתה לעש תוינכותהמ קלח תלעפה ,םיבר טלפ יכסמ תוגיצמו
 תוינכות לכ ,יתימא סוריו ביגמ ןהילעש תולועפה תא עצבל םייסת רשא דע תוניתממ ןהש
 הציחל ידי לע וא תכרעמה לש "םת" לוחית םיעצבמ רשאכ ןורכזהמ תוקחמנ הימדהה
 .(סונימ) רוסיחה ןמיס לעו 81% לע תינמז-וב
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 הימדהה תוינכות תכרע

 ,םינוש םיסוריו השיש לש הימדה תועצבמ תוינכותה ,הימדהה תכרעבש תוינכותה רואית הנה
 .הגוצת יגוס ינש שי ןכותמ שוקשל רשאכ

 0350866 017 -ר-ר 0%

 ןוויכל תולפונ תויתואה (םילפמה סוריו) 0850886 ארקנה סוריווה לש הימדהה תינכותב
 .ירוחאה וא ימדקה עקרה עבצב יונישב וא תרחא תואב תולקתנ ןהש דע ,ךסמה תיתחת

 לש ופוסבו ,תורחא תודומע םג הגרדהב תועגפנ ךכ רתאו ,ןסמב תחא הדומע תעגפנ הליתת

 שמח לע הלוע וניא ךא ,יארקא אוה הנושארה הגוצתה ינפל היהשהה ךשמ .ולוכ ךסמה - רבד

 .תחא הקד לע הלוע וניא ךא ,אוה םג יארקא תואבה תוגוצתה ןיב היהשהה ךשמ .תוקד

 55038806 0וןריו - 090-51א%.0608% [ת]

 ךסמה דרומב תולפונ תויתואה ,תמדוקה תינכותב ומכ .תרקובמ היהשה שי וז הימדה תינכותל
 עגפנ ,ךילהתה ףוסב ,ירוחאה וא ימדקה עקרה עבצב יונישב וא תרחא תואב תולקתנ ןהש דע
 ןתינ .תחא הקד אוה תונושה תוגוצתה ןיבו הנושארה הגוצתה ינפל היהשהה ךשמ .ךסמה לכ
 .היהשהה ךשמ תא תונשל ידכ (ם) רטמרפ שיקהל

 פסת2וגא סוריו כעא2- 0%

 תינכותה .םיינוציח םירטמרפ תטלוק הניאו תבשות תינכות הניאש ,תימעפ דח הגוצת יהוז

 ףוריצה לע הציחל תעב םע6ת2וגא סוריה יד: לע רצונה ךסמה לש הימדה תעצבמ
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 עט אּבמסבוג סוריו - ץטאא- א.6סא

 תודוא עדימה תרבעה תולועפ תא רמולכ) תדלקמה לש קספהה תולועפ תא "טריימ" הז סוריו
 ףיסומ אוה תומיוסמ םילימב לקתנ סוריווה רשאכ ,(בשחמה לא תדלקמהמ תדלקמה תולועפ

 .תונוש תורעה ןהל

 ,"ת6ּבַהּבְת" ,"אב1ְףתסנת" ,"םס6תה" ,"2עתהססתסש" ןה הז הרקמב תתפמה תולימ
 יתש ןה תופסונ חתפמ תולימ ,(50806) חוור עיפומ חתפמ תלימ לכ ירחא ."עוג אּבתְסתוג"-ו
 המודב ,וז הימדה תינכות ,בל םיש .תוור עיפומ אל ןהירחאש ,דחוימב תוסמונמ אל םילימ

 לש תרזנוצמ הסריג ץירהל שקבמ התא םא) .דואמ הטוב ןושלב תשמתשמ ,יתימאה סוריול
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 .(תטא -00%8.51%-ב שמתשה תינכותה

 .לוחיתה עוציב י

 נפל הלשמ העדוה הגיצמו 06:1-16-פ61 ףוריצה תא םג "תטריימ" תינכותה

 ףצרב תפסונ םעפ תינכותה תא עצבל רשפא יא

 עט אּבתסגט סוריו - עטא-פ1אפ.ססא
 תא הגיצמ איה .םייווצ

 ה .םיינוציח םירטמרפ תטלוק הניאו ןורכזב תכשות הניאש תימעפ דח הגוצת יהוז

 6621-16-61 ףוריצה לע םיצחול רשאכ רצוי סוריווהש העדוהה

 עג אּבתסתט סוריו - עטא-51אא.ססא

 וא טלקב ת
 | ל הליכמ הניא איה .עטאא-51א.004 תינכות לש תרזנוצמ הסריג יהוז
 . רה הסריגב שמתשהל האנ אל םהביתומוקמב הגוצתל תדעוימ וז הסריג ,טלפב

 הילטיא סוריו - דעת,-.ססא
 גניפ רודכ

 ל ךסמה לעש םיוותה דחא תא ךפוה הז סוריו ,הילטיא סוריו לש הימדה תינכות יהוז
 תוכרעמ ידי

 די לע םילעפומה םיבר םיבשתמל ורדח הז גוסמ םיסוריו .םוקמל םוקממ ץפוקה גנופ

 .תונוש הלעפה

 םיעצ
 במ רשאכ רמולכ ,יתימאה סוריווה תא םיליעפמה םיאנתה ומייקתי םא לעפות הגוצתה

 סמ
 ךסמה תא הריזחמ (ג16 +) 36566 תלועפ .העש יצח לכב תחא הינש תכשמנה קסידל השיג

 .תינכותה לש הבורקה הלעפהל דע ,םדוקה בצמל

 הילטיא סוריו - 121-518 .ססא [מ]

 .גנופ-גניפה רודכ וא הילטיא סוריו תא המיגדמ וז הגוצת תינכות םג

 תלטבמ (16 +) 686% תלועפ .תוקדב היהשהה ךשמ תא רידגמ [ם] רטמרפכ שקומה רפסמה
, 

 לבמ תינכותה תא םיליעפמ םא .תפסונ םעפ ףולחי היהשהכ רדגומה ןמזהש דע ,הגוצתה תא

 .ןיגוריסל הגוצתה תא לטבתו ליעפת 686% תלועפו דימ עיפות הגוצתה ,רטמרפ שיקהל
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 םילשורי סוריו - טמפסט-51א.008% [ת]

 יתש הלוע ךסמהמ קלח ,תינושארה היהשהה ירחא .םילשורי סוריו לש הימדה תינכות יהוז
 ךכל תמרוגה המד תאלול תלעפומ ןמז ותואב ,הגוצתב רוחש חוור רצויו הלעמ יפלכ תורוש
 תא הריזחמו הטאהה תא תלטבמ(ג16 +) ת656% תלועפ ,הרואכל תטאומ דבעמה תלועפש

 .ותומדקל ךסמה בצמ

 םישיקמ ןיא רשאכ ,לדחמה תרירב .תוקדב ,תינושארה היהשהה ךשמ תא רידגמ [מ] רטמרפה

 ןמזה קרפ רשא דע ,ןיקת בצמל הגוצתה תא הריזחמ 26566 תלועפ ,תחא הקד איה ,רטמרפ
 .תינש ףולחי רדגוהש

 ילקיסומה סוריווה - סתספתא.ססא

 - ילקיסומה סוריווה תעפוהל דע ,םיסוריווה םלועמ ןיטולחל טעמכ ורדענ םיילוק םיטקפא

 הימדהה תינכות .1990 תנשב תירבה תוצראבו הפוריאב טשפתהל לחה הז סוריו .סעסמהא

 תעמשהל ןתמה ,הלעפהה רתאל .תוקד 7-ל 5 ןיב וכרואש היהשה ןונגנמ הליכמ ןוטילקתבש

 .תורכומ תומיענ

 הימדהה תכרעב שומישה ןפוא

 לעש תוינכותה תא קיתעהל ךילע םא .הימדֶהה תכרעבש תוינכותה תא ליעפהל דאמ לק

 .הלעפהה ינפל ןלהלש תוארוהה תא עצב ,3 /2" לש ןוטילקתל הז רפסל ףרוצמה ןוטילקתה

 31/2" ןוטילקתל הימדהה יצבק תקתעה

 שי 31/2" יננוכ תלעב תכרעממ וא (13כ%סס) אשינ בשחממ הימדהה תוינכות תא ליעפהל ידכ

 הנכות תרזעב ,םיאתמ ןוטילקתל הימדהה תוינכות תא םיליכמה םיצבקה תא הליתת קיתעהל
 תורפסב ןייע .דבלב םירחכנ םיצבק וא ןוטילקתה לכ תא קיתעהל ןתינ .םדומ וא המיאתמ
 .שמתשהל ךילע תודוקפ וליאב אדוול ידכ ,םיצבק תרבעהל הנכותה לש וא 205 לש רזעה

 תועצמאב דעיל םיירוקמה םיצבקה תא תולשל לכות המיאתמ הקתעה תנכות ךתושרב ןיא םא

 .םדומ

 הימדהה תוינכות תלעפה

 התאש ץבוקה םש תא שקהו 8 ןנוכל ןוטילקתה תא סנכה ,הימדהה תוינכות תא ליעפהל ידכ

 ליכמ תוינכותהמ קלח .הקדכ רחאל לועפל תוליחתמ הימדהה תוינכות בור ,ץירהל שקבמ

 -יוט 5 (ו 000000 ו[
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 ,תינכותה תלעפה רחאל ,הלעפהה תעב שקומה רטמרפ תועצמאב יונישל ןתינה היהשה ןונגנמ
 ךשמיתו הארתה לכ אלל עתפל ץורפת םיסוריווה תפקתמ ,בשחמב הליגר תוליעפ עצבל ךשמה

 ץלמומ ,ת16 - ףוריצה לע הציחל ידי לע ידיימ ןפואב תוליעפה תא לטבל רשפא ,תוקד 30-כ

 ,םיקזנ עונמל ידכ ,ןורכזב תבשות וא תלעופ הימדהה תינכותש ןמזב תובושח תולועפ עצבל אל

 .ת16 - לע הציחל תועצמאב ןורכזהמ ריסהל רשפא תגא-ל ונעטנש (258) תובשות תוינכות
 .(אטאת 06% םע דחי - ה וא + ה דילק לע ץוחלל םימעפל ךירצ םיאשינ םיבשחמב)

 ףוריצה לע הציחל ידי לע היהשהה ךשמ תא תונשל וא לטבל ןתינ הימדהה תוינכותמ קלתב
 תוליכמ ןניא ,הילטיא סוריו הימדהל 12-51אא ומכ ,דחא בבסב תולעופה תוינכותה ,11% +

 .ןיגוריסל ,הגוצתה תא תלטבמו הליעפמ 31% + לע הציחל ,הלא םירקמב ,היהשה ןונגנמ

 תורחא תוינכות םע שגנתהל הלולע ,ןורכזב תבשות תראשנה תינכות דחוימ ןפואבו ,תינכות לכ
 תא םיליעפמ רשאכ םג תורקל לולע הז רבד .יופצ יתלב ןפואב ביגהלו ןמז ותואב תולעופה
 םורכונומ גצו ןשי םגדמ 260 בשחמב 0890866 תינכות תלעפה - המגודל) הימדהה תוינכות
 .(תדלקמה לש תינמז הליענל םורגל הלולע

 ידי לע ןורכזהמ הימדהה תינכות תא קוחמל ןתינ ,הז גוסמ תויופצ יתלב תועפותמ להבת לא
 .תכרעמה לש "םת" לוחית עוציב ידי לע וא 816 - לע הציחל
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 םסיססוריוה תא סישאת לא
 הלקת לכב
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 הדחה הדיריה םע דבב דב ,םיבשחמה תונימאב דאמ הריהמ תומדקתה הלח םינומשה תונשב

 לש םיינכמהו םיינורטקלאה םיביכרב תולקתב תרכינ הדירי םג הלח םיבשחמה יריחמב

 .םיישיאה םיבשחמה

 תונימאה ,הדמתהב לודגל ךישממ בושחימה חתכ ךא ,םיעשתה תונשב טאוה םירופישה בצק
 םיסוריוה תעפות םלוא ,הז םוחתב םירופישל בחרנ רכ הריתומ הניא םיבשחמה לש ההובגה
 םסרכלו הלקת לשב םיליעפ םניא םיבשתמה םהב ןמזה יקרפ תא םג לידגהל הליתתה
 .הרמוחה יתתפמ לש םהיגשיהב

 ןדבוא ,הנכות תוליפנ לש םירקמ רתויו רתויל תופצל לכונ ,תטשפתמ םיסוריוה תעפותש לככ
 תולקתה לכב םיסוריוה תא םישאהל רשפא יאש ןבומ ,םלוא ,הרמוח תולקתו םינותנ
 תולקתהש ךכל ריבס יוכיס שי ,תעדה לע םילבקתמ תוריהז יעצמא תטקנ םא .תושחרתמה
 .סוריומ אלו הרמוחה וא הנכותהמ תועבונ ךלש בשחמב

 םיבר םיירשפא םימרוג ךלש הדובעה תביבסב יאדווב ההזת ,ןביבס לכתסת םא ,השעמל
 הדיחיה תישונאה היעבה וז ןיא ךא ,תישונא היעב השעמל אוה סוריוש ונרמא רבכ .,תולקתל

 .תולקתל םורגל הלולע רשא

 ךלש הדובעה ילגרה תא קודב

 תא םיציפמ הירבח ויה "םיבשחמה לש הדובעה תביבס לע הנגהל הרבח" תמייק התיה וליא
 :אבה ןולאשה

 ?גצה יבג לע חנומ וא ןופלטה רישכמ לע ןעשנ ןנוכהמ התע הז תאצוהש ןוטילקתה םאה .

 ?תיטנגמ הפש תלעב הספוקב בשחמל ךומט םיידרשמה םיקדהמה תא רמוש התא םאה =

 ?ןורחאה ןמזב קבאמ הדובעה חטש תא תיקינ םאה ==

 ?ךלש הפקה לפס אצמנ ןכיה .

 ?בשחמה דיל םיניערג חצפמ וא ןרוקפופ לכוא ,ןשעמ התא םאה .
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 ?בשחמל ךומסה ןולחל דעבמ שמש ינרק תורדוח םאה =

 ?המירעב ,הז יבג לע הז םיחנומ םינוטילקתה םאה .

 ילמשחה לגעמה לע םיאצמנ ןגזמה וא הסיבכה תנוכמ ,םומיתה רונת ,ררקמה םאה .
 ?בשחמה םג לעופ וילעש

 ?הזל הז םיקדוהמ בשחמה לש למשחה יטוח םאה =

 ?חונ תיטש ךילגרל אצמנ םאה ₪

 וללה תולאשהמ תחא לכ .תונכסל ףושח התא ,הלא תולאשמ תחא לע בויחב תבשה םא

 םיתיעל ,תולקתל םורגל םילולעה םינוכנ אל הדובע ילגרה לע וא הנכס דקומ לע העיבצמ

 תועבונה תולקת ןיבו וללה םימרוגה דחא ללגב תומרגנה תונכס ןיב ןיחבהל השק תובורק
 .סוריומ

 .וללה תונכסה תודוא רתוי תצק דומלל יאדכ

 רישכמ לע ןעשנ ןנוכהמ התע הז תאצוהש ןוטילקתה סאה

 סיקדהמה תא רמוש התא סאה ?גצה יבג לע חנומ וא ןופלטה

 ?תיטנגמ הפש תלעב הספוקב בשחמל ךומס םיידרשמה

 ידי לע עגפיהל םילוכי םה ןכלו ,םייטנגמ הנסתא יעצמא יבג לע םירמשנ םינותנו תוינכות
 .דרשמבו תיבב םיאצמנה םילכו םירישכמבש םייטנגמה תודשה
 םוגפל לוכי דחא שלח יטנגמ הדש וליפאו ,םיריעז םיטנגמ ינוילימ השעמל ליכמ דחא ןוטילקת
 ללוחמ ןופלטה רישכמבש טנגמ -ורטקלאה :המגוד הנה ,ןוטילקתה לכ לש הניקתה הלועפב
 םינסחואמ רשא םיבושח םינותנ ,תסנכנ החיש ידי לע לעפומ אוה רשאכ ידמל קזח יטנגמ הדש
 רשאכ קסידל ךומס אצמי קסידה םא ,ןיע ףרהכ קזניהל וא סרהיל םילולע קסיד יבג לע

 .ןופלט תחיש תלבקתמ

 לע וניא ןמוקמ ,םינותנ סרהל םורגל תולולע םיידרשמ םיקדהמ ןוסחיאל תויטנגמ תואספוק םג
 תא םינכסמ םהינימל םייטנגמה תוריינה יקיזחמ םג ,בשחמה אצמנ וילעש הדובעה ןחלוש
 הנכסל ללכ םיעדומ םניא םיברש ןייצל ןינעמ ,בשחמה ןמ םתוא קחרה - ךלש םינותנה תואירב
 הנכותה יקפסמ דחא .,יטנגמ דויצ רוכמל תוגהונ תובר תודבוכמ םיבשחמ תויונח וליפאו ,וז
 םרג הז רבד .יטנגמ תוריינ קיזתמ - הנתמ הליכחל ףרצו ,וירצומ לש המגדה ןוטילקת ץיפה
 .ץיפמל בר ילכלכ קזנלו ןוטילקתה לעש םינותנה סרהל ןבומכ
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 תטלקהל םישמשמו הדובעה ןחלוש לע םיאצמנה םינטק םירישכמ רקיעבו ,הטלקה ירישכמ םג

 לש ןופורקימה וא לוקמרה ללוחמש יטנגמה הדשה .קזנ םורגל םילולע םירכזמ וא תועדוה

 קזנה .וילא םיבורקה םיקסידל רכינ קזנ םורגלו ידמל קזח תויהל לולע ריעז םילהנמ פייט

 עיבצהל םיחילצמ ןיא ,תובורק םיתיעל ,ןכלו רתוי רחואמ דעומב קר םימעפל הלגתמ קסידל

 .םוהיזה רוקמ תא רתאל תונויסנב בר ןמז םיזבזבמו סוריוב םידשוח ,קזנל םרוגה לע

 לש םילוקמר ,תספדמ ,(עבצ גצ רקיעב) גצה םה יטנגמ קזנ םורגל םילולע רשא םירחא םימרוג

 רקיעב) ןחלוש תורונמו תוילמשח הביתכ תונוכמ ,בושית תונוכמ ,םינופלטו עמש תוכרעמ

 .(בוציי תולוקשמ םע טנצסורולפ תורונמ

 ?ןורחאה ןמזב קבאמ הדובעה תטש תא תיקינ סאה

 .ןלש תכרעמב תוינכמה תולקתה תנכס תא ךידי ומב תרבגהש דאמ ןכתי ,תאז תישע םא

 לע תוומ ןיד רזג ץורתל םיינוציק םירקמב לולעו ,םינותנה לש דחא רפסמ ביואל בשחנ קבאה

 .םינוטילקתבש םינותנה

 ירגרג רזפל לולע בשחמה אצמנ ובש רוזיאב קבא באוש וא אטאטמ ,תילטמ תרזעב קוביא

 .הביתכ -האירקה ישארב עוגפלו םיננוכל םרידחהל ,המודכו תוירגיס לש רפא ,תורעש ,קבא

 שי הדורי תוכיאמ םיקסידל .קסידה תוכיאב היולת יתביבס םוהיזו קבא ינפב םיקסידה תודימע
 תפטעמ םג ללכ ךרדב שי םילוזה םינוטילקתל .רתוי הבר תולקב םיעגפנ םהו רתוי קד יופיצ

 עונמלו קבאה יקיקלח תא דוכלל הרומא תינוציתה תפטעמה .,רתוי הדורי תוכיאמ תינוציח
 דיקפתה תא עצבל החילצמ הניא תפטעמה ,הדורי תוכיאמ םיקסידב ,המינפ הרידחה תא םהמ
 ישארב םיעגופו םיקסידה תא םיקחוש המינפ םירדוח םיקיזמה םיקיקלחה ,הילע לטומה
 םיקחשנ קסידה ינפ רשאכ ,םירחא םיקסיד םג סורהל םילולע םימוגפה םישארה .,םיננוכה
 םימוד הלא םימוטפמיס .םינותנ רומשל רשפא יא םהילעש "םיתמ" םיחטש וילע םירצונ

 .םימיוסמ םיסוריו לש םימוטפמיסל

 ידכ ,הלדג יזניפה קזנה תנכס ,ידדצ-דח ןוטילקת לש ינשה ודיצב םג םישמתשמ רשאכ
 תפטעמב ץירח ,דחוימ רישכמ תועצמאב ,רוציל שי ןוטילקתה לש ינשה ודיצב שמתשהל
 .וב עוגפלו ןוטילקתה ךותל רודחל תפטעמהמ םיקיקלח םילולע ךותיחה עוציב ןמזב .קסידה
 ודיצ רשאכ רמולכ - ךופה אוהשכ ןנוכל ותוא סינכהל שי קסידה לש ינשה ודיצב שמתשהל ידכ
 יטנגמה חטשה לע ץחל ליעפמו בוביסה ןוויכ ךופיהל םרוג הז רבד ,הלעמ יפלכ הנופ ןותחתה
 .םינותנה סרהו םוהיזה תנכס תא לידגמו תפטעמה לעו

 ינפב ךיתועבצאב עגית לא םלועל ,ןוטילקתב העיגפל םורגל איה םג הלולע תועבצא תעיבט
 .תינוציחה הפיטעב קרו ךא תעגל דפקה .ןוטילקתה
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 רחאל דימ םהלש ריינה תופטעמל םינוטילקתה תא סנכה :םיאירב הדובע ילגרה ךמצעל ץמא
 תובישח שי יכנאה ןוסתיאל ,תיתכתמ הניאש הספוקב ךנואמב םתוא רומשו ןנוכהמ םתאצוה
 ןחלוש לע םיראשנה םיקסיד .קבא תרידחמ האצותכ יזיפה קזנה תנכס הנטק ךכש ןויכ הבר
 םהילע ךופשל וא םיצפח םהילע ליפהל ,םתוא ףפוכל לולע והשמ ,קזנל רתוי םיפושח הדובעה
 םיינורטקלאה םיקזנה ינמיסל דואמ םימוד תיזיפ העיגפ ידי לע םימרגנה םיקזנה ינמיס ,הפק
 .סוריו יקזינ לש םימוטפמיסל וא

 והשימש ןויכ וא סוריו ללגב ומרגנ םא תעדל השק קסידה לע םימוגפ םיחטש םילגתמ רשאכ
 .ןוטילקתה לש תיוותה לע עדימ םושרל ידכ דבל טעב אלו ירודכ טעב שמתשה

 ,יטטס למשח ,רתי םומיח לש תויעבל םורגל הלולע תספדמה וא בשחמה ךותב קבא תורבטצה

 תעיגפ ינמיסל הז גוסמ תולקת לש םינמיס ןיב לבלבל דאמ לק .,םיניקת יתלב םיבבשו םירצק
 יאדכ .קבא וילא ךשומ (גצ לשמל) ילמשח דויצ ,הפיצר הניא הלקתה רשאכ רקיעב ,םיסוריו
 .וילא רבוחמה יפקיהה דויצהו בשתמה לש יתפוקת יוקינ לע דיפקהל

 החל תילטמ תרזעב הדובעה ןחלוש תא הקנ ,בשחמה בצינ וילע הדובעה ןחלוש ןויקנ לע רומש

 רתוי הליעי היהת קבא ינפמ הנגהה ,השבי תילטמ תועצמאב ןחלושה תא קבאת לא .גופס וא
 ףיסות וא יטטסיטנא ירפסב יפקהה דויצהו בשחמה לש ינוציחה ודיצ תא תוריהזב הקנת םא

 דאמ םיקבואמ תומוקמב .(םימ זוחא 80-ו ךכרמ זוחא 20) הסיבכ ךכרמ טעמ יוקינה ימל

 .קיטסלפ ייוסיכ תועצמאב דויצה לע ןגהל יאדכ

 וא האירק תולקת תולגתמ רשאכ (תונשי תוכרעמב רקיעב) קבא לש רתי תורבטצהב דושח
 תועצמאב םיננוכהו םישארה יוקינ תא עצבל בושח ,תולקב הלא תולקת ןקתל ןתינ ,הביתכ
 לולע לוהוכלאו ןפג רמצב שומיש ,םייתיב םיעצמאב שמתשהל תוסנל אלו המיאתמ יוקינ תכרע
 .קיזהל

 ידי לע רצוימה יוקינ ןוטילקת שוכר ,םיאתמ יוקינ ןוטילקתב שמתשהל יאדכ םיננוכ תוקנל ידכ

 .וילא תופרוצמה תוארוהה יפ לע לעפו תרכומ הרבח

 שי .םיחמומה ןיב תועד יקוליח שי הז אשונב ?ענמ תפורת שמשמ יתרגישה יוקינה םאה
 עצבל אל םיצילממה שיו םיננוכה לש (יתנש וא ישדוח ,יעובש) יתפוקת יוקינ עצבל םיצילממה

 .הלקת ינמיס םילגתמ רשא דע רבד

 ידי לע םימעפל םימרגנ הלא םישער ,תוקירחו םישער עימשהל םימעפל םיטונ םיקסידה יננוכ
 לש עוציבה ינמז םא רקיעב ,הלא םישערמ שושתת לא .קסידה לש תיביסנטניא תוליעפ

 םילוז םינוטילקת .ןוטילקתה גוסב םג םימעפל םייולת םישערה .םיניקת תונושה תומישמה

 .רתוי םיטקש םימעפל םה ,תוחפ הליעי תפטעמ ילעב ,רתוי

 תויטנגמ ןוסחיא תואספוק ,תוקיבד תועבצא ,םיירודכ םיטע ,תונורפע ידי לע םימרגנה םיקזנה

 תודשב ףוקיש ירישכמ) היגולונכטה ידי לע םימרגנה םיקזנ רשאמ רתוי הברה םילודג קבאו

 ללכ ךרדב םימרוג םניא בטיה םיליוכמו םיניקת ףוקיש ירישכמ .םיסוריו ידי לע וא (הפועת



 !ךלש בשחמב אל ?סוריו 0

 לש םימוטפמיסל םימודה םימוטפמיס םירצונ ןגטנר תנירקמ האצותכ קוזינ קסיד רשאכ .קזנל

 .םיסוריו

 ןרוקפופ לכוא ,ןשעמ התא םאה ?ךלש הפקה לפס אצמנ ןכיה

 ?בשחמה דיל םיניערג תצפמ וא

 תומרגנ תובר תולקת .םינשעמ -אל רשאמ בשתמ תולקת רתויב ללכ ךרדב םילקתנ םינשעמ

 ,םיינורטקלאה םיביכרהו םיקסידה לע רפא יקיקלח תתיתנ ללגב

 תימיכ תבוכרת םירצויו רפאבו קבאב םיבלתשמ ,םוקמ לכל םירדוח ןשעבש תפזה יעקשמ םג

 .הביתכהו האירקה תולועפל קיזהל הלולע רשא

 אקווד םימרגנ םימה יקזנ בור םלוא ,הרורב הקשמ תוסוכמ םינוטילקתל תפקשנה הנכסה

 ףקשמ תדלקמה בצמ .ץימ וא הת ,הפק לש תותלקמ תובורק םיתיעל תגפוסה ,תדלקמל

 .הדיל דבועה םדאה לש תוגהנתההו הדובעה ילגרה תא תובורק םיתיעל

 ,תכרעמב סוריו םויק לע העיבצמ הניא טנמוגפסהמ תינכותו ,יוארכ הביגמ הניא תדלקמה םא
 .תדלקמה ןויקנ תא קודבל הסנ

 תא ךכב רפמ ךניא םא קודב ,תאז השעתש ינפל) תדלקמה תא קרפל השקל אל ללכ ךרדב
 תונידעב דרפה .םיגרבה תא חתפו התוא ךופה ,תכרעמהמ תדלקמה תא קתנ .(! תוירחאה יאנת
 לע ךולכלה תא קלסל ןתינ .םיינורטקלאה םילגעמהו םידילקה תא הלגו יוסיכה יקלח ינש ןיב
 וליפא וא ,(תוללוס ידי לע לעפומה ריעז קבא באוש ידי לע) הביאש ,סוחד ריוא תמרזה ידי
 ענמתש ענמ תלועפכ ,תועיבקב תדלקמהמ קבאה תא בואשל יאדכ .תשרבמ תועצמאב

 .םידילקה ןונגנמ לע ךולכל תורבטצה

 רבכעה םא ,םיסוריול הרטמ הא רזבא םג תכפוה וז הדבוע ,ךלוהו בחרתמ רבכעב שומישה
 לש םיבר םירטמוליק רחאל יכ חינהל שי ,םיסוריוה תא םישאהל רהמת לא ,יוארכ דקפתמ

 ןונגנמה לש הניקתה הלועפב עגופה ךולכל רבכעה ןונגנמב רבטצה ןחלושה יבג לע "הציר"
 .ותוקנלו ,תונמוזמ םיתיעל ,ותוא קרפל שי רבכעה לש הניקת הלועפ חיטבהל ידכ ,ולש ינכמה

 ?בשחמל ךומסה ןולחל דעבמ שמש ינרק תורדוח םאה

 הדובעה ןחלוש יבג לע םירזופמה םינוטילקתב תועגופו ךנולחל דעבמ תורדוחה שמשה ינרק
 .סוריו תוליעפכ ןגווסל דאמ לקש ,הביתכ /האירק תויעבלו קסידה תוויעל םורגל תולולע
 .דאמ רצק הפישח ךשמ רחאל ירמגל לקלקתהל םילולע םינוטילקת
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 ,ןיקת הארנ ןוטילקתה םא םג ,.תפטעמה ךותב תוישפוחב בבותסהל ונממ ענומ ןוטילקתה תוויע
 ליכמ 'ץניאה תיפלא לש חטש ,וילעש עדימה םוקמ תא תונשל ,םותה ללגב ,תובחרתהה הלולע

 .םישובישל םורגל ידכ הטעמ תובתרתהב יד ןכלו עדימ יתב 0

 לע לשמל) בשחמה לש רורוויאה יתתפ תמיסתמ תעבונ םוחל הפישתמ תעבונה ,תרחא הלקת

 דואמ םיריכזמ הלא םיבצממ תועבונה תולקתה ינמיס םג ,(םיחתפה יבג לע ריינ ףד תחנה ידי
 .םיסוריו תפקתמ לש םינמיס

 תועבונ רתי םומיח תויעב ,.שוטניקמה יבשחמ לש וזמ הלודג םוחל 26-ה יבשחמ לש םתושיגר

 ליתתמ בשחמה ףוג רשאכ ,2ע0-ה תכרעמל םישדת םיסיטרכ תפסוהמ תובורק םיתיעל

 ריואה תמירזו למשחה תכרעמ לע סמועה לדג ,םוח יטלופ םלוכש ,םינוש םיביכרב אלמתהל

 .תמצמטצמ

 םג .םיבבשה דוקפתב תולקתלו םיביכרה לש ץאומ יאלבל תומרוג רתוי תוהובג תורוטרפמט

 ללגב תולקתל םורגל הרוטרפמטב םייונישה םילולע םוחל תמזגומ הפישח ןיא רשאכ

 בטיה םינקתומ םיבבשה םא קודבל דימת יאדכ ,בשחמה יביכר לש תוצווכתההו תובתרתהה

 ידי לע ךפוגב אצמנה יטטסה למשתה תא קורפל ךילע םיבבשב העיגנה ינפל .םיזחאמה ךותב

 .תרחא הקראה תדוקנב וא בשחמה ףוגב העיגנ

 ןקתל ידכ תינכט תונמוימב ךרוצ ןיא בורל ,בשחמב םינוש םיקלח םיררחתשמ תובורק םיתיעל
 םיחנומ םיבבשה םאו בטיה םיקדוהמ םירוביתה לכ םא קודבו בשחמה תא תתפ ,.בצמה תא
 ובצוע שוטניקמ יבשחמ ,עס יבשחמב תיסחי הלק םינושה םיביכרל השיגה .תואיכ םהיזחאמב

 .השק היהת םינושה םהיביכרל השיגהש ךכ הליתת הנווכב

 ! הדבוע

 .םינותנהו תוינכותה לש יוביגה יקתועל קקדזת ,סוריו תעיגפ רחאל

 ?וביגה ינוטילקת תא רומש ,זפב אלוסי אל הלא םיקתוע לש םכרע
 ינש תוחפל רומש ,הביתכ ינפמ םהילע ןגהו בטיה ןגומ ,דרפנ םוקמב

 .הלעפהה תכרעמ לש םיקתוע

 יאדכ .תולקתל םייסיסב םימרוג המכ רתאל ליחתמ לכ םג לוכי םיאתמ הכרדה רפס תרזעב

 .תוטושפ תולקת ןקתלו ןחבאל ךל ורזעיש םימיאתמ רזע ירפס שוכרל

 .בשחמה תביבסב םיטושפ םייוניש תכירע ידי לע רתי םומיח תויעב ןקתל ןתינ תובורק םיתיעל
 ,שמש ינרקל הרישי הפישח עונמל ,ונממו בשחמה לא ריוא לש תישפוח המירז חיטבהל שי
 תא ריבגיש ררוואמב שמתשהל שי רתוי םיינוציק םירקמב ,המודכו םומיח רישכמ וא הרונמ
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 .בשחמה תביבסב ריואה תמירז

 םיאצמנ ןגזמה וא הסיבכה תנוכמ ,םומיחה רונת ,ררקמה םאה

 ?בשחמה םג לעופ וילעש ילמשחה לגעמה לע

 אצמנ סאה ?האזל הז םיקדוהמ בשחמה לש למשחה יטוח םאה

 ?חונ חיטש ךילגרל

 שבושמ טלפ קיפמ וא יוארכ גהנתמ וניא ךלש בשחמה םא הלא תולאש לע בושחל הסנ
 תועיבצמ ןניא ןוחביאה תוינכות םא ,םיסוריו תוליעפ וא הנכות תולקת לש תועפות ריכזמה
 לעופה ינוציח ילמשח דויצ לש תוערפה - ינוציח אוה הלקתה רוקמש ןכתי ,הרמוח תולקת לע
 למשח יטוח ידי לע םירצונה םייטנגמ תודש וא תשרב דיחא יתלב ילמשח םרז ,םוקמ תברקב
 .הקזוחב הזל הז םיקדוהמה

 תולולע םימעפל ,חתמ בציימ תרזעב הלאכ תוערפה ינפמ בשחמה לע ןגהל יאדכ ,הרקמ לכב

 .שדח םוקמל וילא רבוחמה יפקיהה דויצה וא בשתמה תא םיריבעמש רחאל ץוצל תוערפה
 בטיה םיקדוהמ םיבבשהש אדוו םיילמשחה םירוביחה תא בטיה קודב ,הרבעה לכ רחאל
 עיפוהל תולולע תולקת ,םימיאתמ םיגרב תרזעב םיעקתל םיעקשה תא קדהל דפקה .םמוקמל
 רוקמ אוה ךמצע התאש ןכתי ,םילבכ לש הזזה רתאל וא תיתביבסה תותלב םייוניש ללגב עתפל

 םע קרפתיש יטטס למשח לש תורבטצה ךפוגב רוציל הלולע רמצ יחיטש לע הכילה - היעבה

 .בשחמב הנושארה העיגנה

 הנכות תולקת

 תולקתמ קפס אלל ,תועבונ ,םיסוריו תפקתמ לש האצות ןניאש ,רתויב תורזומה תולקתה
 דוע לכ םייקתהל הנכשמת ןהו הז גוסמ תולקתמ סונמ ןיא ונרעצל ."םיגאב" וא הנכות
 .םדא ינב ידי לע תובתכנ תוינכותה

 .הנכותו הרמוח לש םלשומ בוליש רוציל םילוכי םניא םידבוכמו םילודג הנכות ינרצי וליפא
 תלעפה ןמזב ,םיצבק 184 לש 2ע5/2-ה לש םימיוסמ םימגד וסרה 1990 תליחתב ,לשמל
 .סוריו אוה הלקתה רוקמש בשח םיעגפנהמ קלח ,א162080+6 ₪1ת60%5/386 תכרעמ
 .הנכותבו הרמוחב םייונישו םינוקית ךורעל הבייחש הלקתמ היעבה העבנ רבד לש ותימאל

 שוביש ,תדלקמה תריצע ןוגכ תורומח תולקת םורגל םילולע ,םיסוריוה ומכ ,"םיגאב"ה
 ךלש תכרעמב "םיגאב"ה תיעב תא םצמצל ידכ ,המודכו םינותנ תקיחמ ,ךסמה לעש םינותנה
 - תינכות תליפנ לש הרקמב .רכומ םרוג ידי לע ובתכנש תונימא תוינכותב שמתשהל דפקה
 הלקתה לע רבגתהל תחלצה אל םא .תפאפאמ ץבוקבו הנכותל תפרוצמה רזעה תורפסב ןייע
 .םיאתמה הנכותה תיב לש תורישה תקלחמל הנפ
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 ששח שי רשאכ סישוע המ
 טוריו רדח תכרעמלש
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 רדוסמ קרפה .,םיסוריוה תודוא תעדל ךירצש המ לכ וב אצמת .ךלש ךרדה הרומ אוה הז קרפ
 תויתודידי בשתמ תוינכות םיניפאמה הנשמה יטירפתו םיטירפתה תא הריכזמה ,תרדוממ הרוצב
 ףיעסל תורישי הנפו (1-5) ןלהלש טירפתב טירפ רחב ,ךל ץוחנה עדימה לא עיגהל ידכ .תובר
 לכ .רדסה יפל ,הז רחא הזב ,קרפבש םיפיעסה תא אורקל םג ,ןבומכ ,לכות ,.קרפב םיאתמה
 תולועפה תודוא רדוסמ עדימו תויחנה ליכמו ומצע ינפב דמוע ,קרפבש םיפיעסה תשמחמ דחא
 .המירז םישרת הריכזמ עדימה לש הכירעה תרוצ ,טוקנל שיש

 ישאר טירפת

 !וליצה
 ?תושעל המ ,סוריו רדח ילש בשחמלש בשוח ינא

 ךירדת
 םיטוריוה תודוא עקר רמוח

 הנחבא

 םיירקיעה םיסוריוה ינז תא םיהזמ ךיא

 תוששואתה

 תכרעמל ורדחש םיסוריוהמ םירטפנ ךיא

 העינמ

 םיזוחא 95-ב תוקבדהה תנכט תא םצמצל ךיא
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 ? תושעל המ .סוריו רדח ילש בשחמלש בשוח ינא !וליצה .1

 :םיאבה םידעצה תא עצב .אוש תקעזאב רבודמש ןכתי ,טקשה לע רומש ,ץתלל סנכת לא

 לוכי וניא בצמה ,בשתמה תא הבכ ,םייתכונה םינותנה לע רומשל תרכומ ךניא םא 1

 לע םתוא רומש ,םייתכונה םינותנל קוקז התא םא ,לעופ וניא בשחמהש העשב רדרדהל

 .יוביכה ינפל ןוטילקת

 םושרו הפטעמ ךותל ןורחאה הדובעה בבסב תשמתשה םהב םינוטילקתה לכ תא סנכה .2

 ."םיסוריול ששח"

 ךכ רחא .תכרעמב סוריו לש םויקב דושחל ךל ומרגש םינמיסה תא הרצקב ךינפל םושר 3
 םיטרפ הבושתל ףסוה ,תיבויח איה תולאשה תחאל הבושתה םא .תואבה תולאשה לע הנע
 וז היגוסל סחיתנ ,ןולאשבש תולאשה לכ לע תונעל לכות אלש ןכתי ,רשפאה לככ םיבר

 .רתוי רחואמ דעומב

 ? ליגרהמ בר ןמז הכרא תוינכותה תניעט םאה

 4 ₪ [] ןכ

 ?ליגרהמ בר ןמז הכרא קסידל השיגה םאה

 6 ₪ ןכ

 ירו ₪ הורו וו

. 
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 ?ךסמב יבג לע תורזומ תועפותב תלקתנ םאה

 1 ₪ ₪ ןכ

 :םיטרפ

 ?הרמוח תולקת ויה םאה

 :םיטרפ

 ?םיצבק ומלענ םאה

 :םיטרפ
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 ?םירכומ אל םיצבק עתפל וצצ םאה

]% ₪ 16 

 :םיטרפ

 ?תועדוהו תורהזא ועיפוה םאה

 ה 6 ₪ מ
 :םיטרפ

 ?הביס לכ אלל וקלדנ םיננוכה תוירונ םאה

 1 ₪ ₪ ןכ

 :םיטרפ

 ?יונפה ןורכזה חטש םצמטצה םאה

 ם א ה ןכ

 :םיטרפ
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 ? תוינכותה תפנב לודיג לח םאה

 ם אל [1 ןכ

 :םיטרפ

 ?עוציבה יצבק לדוגב יוניש לח םאה

 ₪6 ם ןכ

 ,םדומ וא תרושקת תשר תועצמאב הנורחאל תינפ םהילא םיצבקה תומש תא םושר .4

 וא ןורחאה ןמזב ךלש תכרעמב ושמתשהש םישנא תומש ,תשמתשה םהב םירז םינוטילקת
 .תוקבדיהל םורגל היה לוכיש רחא עורא לכ

 :םינוטילקת

 :תשרל השיג

 :םירז םישמתשמ

 ירפסמ תא ךינפל םושר ,"ןעוצקמ" רבחל וא בושחימה זכרל ,ךלש תשרה ןלהנמל רשקתה .5
 :וישכע ,וללה ןופלטה
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 .4 ףיעסב ךינפל תמשרש םינמיסה תאו היעבה תא םיחמומל ראת

 :הלועפ תויורשפא יתש ךינפב תודמוע - רזעהל ימב ךל ןיא םא

 ךלש תכרעמל םרגהל לולעה קזנה םאו ךמצעב תוטב ךניא םא .תיעוצקמ הרזעל ןתמה .
 .וז היצפואב רחב ,לודג אוה

 .ךמצע תותוכב סוריוה תא קיחרהלו רתאל הסנו המישרבש תולועפה תא עצבל ךשמה
 :תואבה תולאשה לע הנע ,ךישמהלו תינש בשחמה תא ליעפהל טילחתש ינפל

 ?תכרעמב סוריו םויקל ההובג תוריבס לע עיבצמ 4 בלשב תרבצש עדימה םאה .
 .(5 קרפ האר) ?הנכותב "םיגאכ" וא הרמוח תולקת לש תורשפא תקדב םאה

 םינותנב עוגפל תילצה אל ןידעש ןכתי ,תכרעמל רודתל חילצה סוריו םא םג .
 הגשת םא ,םינותנ ןדבוא לש הנכס ךמצע לע תחקל ןכומ התא םאה .םיבושח
 ?סוריוה תא לסחל ךיתונויסינ ךלהמב

 יוביג יקתוע ךל שיש ללגב םושיי תוינכותו םינותנ ןדבואב ןכתסהל לוכי התא םאה .

 ?םיבוט

 לוכי התא םאה ,ןיפוליתל וא םיסוריו רותיאל הבוט הנכות ךתושרב תאצמנ םאה .

 ?וזכ הנכות לבקל

 הזה עדיה תרזעבש בשוח התא םאה ?םיבשחמה תטשב קיפסמ עדי ךל שי םאה .

 םינותנ סורהל ילבמ םיסוריוה םע דדומתהלו ,ךמצע תותוכב רדתסהל לכות

 ?םיפסונ

 לש רזעה תורפס תא ןכה ,ליתתתש ינפל ,םיאבה םידעצה תא עצב ,ךישמהל תטלתה םא

 לשמל) ךלש בשחמבש םינותנה תא תוושהל לכות רזעה תורפס תרזעב .ךלש םושייה תוינכות

 .ןהב עגפ סוריוה םא קודבלו ,םיירוקמה םינותנל (תכרעמ תועדוה ,תומש ,תוינכות לדוג

 לא ךילומה וק לש ןוכנ אל קותינ !תוריהז ,תרושקת תותשרמ ךלש תכרעמה תא קתנ | .6

 .תומיוסמ תוכרעמב תולקת םורגל לולע תשרה

 לע דימ לועפל ליחתמו ,לוחיתה עטקב ןכושה סוריו ידי לע העגפנ ךלש תכרעמהש ןכתי !רוכז
 ןוטילקתמ רמולכ - "יקנ" ןוטילקתמ תכרעמה תא ליעפהל ךילע ךכ םושמ .בשחמה תלעפה
 הניא דבלב האירקל םיצבקכ תכרעמה יצבק תרדגה ,יזיפ ןפואב הביתכ ינפמ ןגומה ירוקמ 5
 31/2" ינוטילקת לעו הקבדמ תועצמאב םיניגמ 51/4" ינוטילקת לע ,תקפסמ הנגה הווהמ

 .הליענה גתמ תזזה ידי לע םיניגמ

 :05 תכרעמ תא ןיקתהל ידכ םיאבה םידעצה תא עצב



 ד 1לש בשחמב אל לטור 0

 205 תכרעמ לש ,ןגומ ירוקמ קתוע סנכה ,םינוטילקת ןנוכ ןקתומ ךלש תכרעמב םא 7

 יטמוטואה הניעטה ןונגנמ תא ףוקעל ךל רשפאמ ןנוכבש "יקנ"ה ןוטילקתה .ג ןנוכ ךותל \
 ,חישק קסיד ליכמ וניא ךלש בשחמה םא ,םהוזמ תויהל לולע רשא ,חישקה קסידהמ
 הפטעמה ךותב אצמהל העיגפ ששח םייק םהינגל רשא ₪05 ינוטילקת לכ םירומא

 .םדוק תנכהש תנמוסמה

 תשחרתמ םא תוארל הסנו ,תויושחרתהה רחא בוקע לוחיתה תעב ,בשחמה תא קלדה 8

 תונוש החיתפ תועדוה גיצת ,תכרעמה תא קודבת 05 תכרעמ .,הליגר יתלב תוליעפ

 הלולע םיליגרה הדובעה יכילהתמ הגירח לכ ,העשהו ךיראתה תא שיקהל ךממ שקבתו

 .תכרעמב סוריו םויק לע עיבצהל

 לע תאצמנה טנעטפס8הת תינכות לשמל) ,סוריו-יטנא תינכות ילעבל תדעוימ האבה הלועפה

 החמומ ךדיצל אצמנ םא וא ,וזכ תינכות ךתושרב תאצמנ םא ,(הז רפסל ףרוצמה ןוטילקתה יבג

 הסנו ,םיירקיעה םיסוריוה ינז תא תוהזל ךיא - הנחבא 3 ףיעסל רובע ,ךל ץעיל ןכומה
 רוזח ,ךכ רחא .הז ףיעסב םירכזומה םינמיסל םימיאתמ תנכהש המישרב םיפיעסה םא תוארל

 לש םירצויה תויוכזו תרתוכה יכסמ תא ,לשמל ,קודבל שי .הז ףיעסבש 10 רפסמ דעצל

 תוינכותה םא .,ירוקמה לדוגל ההז (םיתבכ) תוינכותה לדוג םא תוארלו ,םושייה תוינכות

 .סוריו םויקב דושחל םוקמ שי ,רתוי תולודג ךלש בשחמבש

 תפרוצמה ,ץננוגפסהמ תינכות ,תוארוהל םאתהב םיסוריו רותיאל תינכותה תא לעפה 9
 ןוטילקתה תא סנכה ,הקבדה לש תורשפא עונמל ידכ ןגומ ןוטילקתב תאצמנ הז רפסל
 :שקהו םיננוכה דחאל

 תא ₪

 .ךלש חישקה קסידה לע תילאריו תוליעפ ינמיס םימייק םא קודבל ידכ

 .סוריוה גוס תאו עוגנה בוקה םש תא הגיצמ איה ,סוריו הלגמ ט1עוגפס8ת תינכות רשאכ

 לע םיעיבצמ םימוטפמיסה םא וא) לוחיתה עטקב סוריו הלגמ םיסוריו רותיאל תינכותה םא
 תועצמאב .8צ5 תדוקפ תרזעב ונממ רטפהל הסנ ,(הזכ סוריו םייק תכרעמבש תורשפאה
 .ה ןנוכמ תקתעומה "היקנ" תינכותב העגפנש 05-ה תינכות תא םיפילחמ וז הדוקפ

 המייתסה הרבעהה םא .ג> לש בצמב אצמנ התא רשאכ 5צ5 6: הדוקפה תא שקה .0

 :העדוהה ךסמה יבג לע עיפות ,םולשב

 57560 התשסז 1

 םגש ןויכ ,לוחית עצבל רשפא םהמש םינוטילקתה לכ יבגל וז הלועפ לע רוזח

 יוביג אוה - רתוי בוט - רחא ןורתפ ,פ05 לש תכרעמ תודוקפ םיליכמ וללה םינוטילקתה
 תא ןקתל החילצה אל 58צ5 תדוקפ םא .םידושחה םינוטילקתה תדמשהו םינותנה לכ
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 עצבתש ינפל םינותנה יצבק לכ תא הבג ,ךמצע תותוכב ךישמהל ןינועמ התאו ,הלקתה
 .(+0ת 18% עוציב) שדחמ תישקה קסידה ןוגריא - אבה דעצה תא

 תא תונדפקב עצבו 05 לש רזעה תורפסב ןייע ,תישקה קסידה תא שדחמ ןגראל ידכ .1

 .תוארוהה

 דואמ הדיבכמ יוביגה יצבקמ םינותנהו תוינכותה לכ תקתעהו שדחמ קסידה ןוגריא תמישמ
 דמשוי אל סוריוה םא .רתוי דוע השק תויהל הלולע הביטנרטלאה ,םלוא .תיגולוכיספ הניחבמ
 ללכמ ואצי םינינעהש דאמ ןכתיו תוינכותלו םיצבקל םידבכ םיקזנ םרגהל םילולע ןיטולחל
 תוריהז יעצמא טוקנתו שדחמ ותוא ןגראת םא קר ךלש קסידב בוש חוטבל לכות .הטילש
 .םיצבקה תנקתה תעב םימיאתמ

 הנפ ,היעבב לפטל ידכ תקפסמ תונמוימ ךל ןיאו סוריוב קבדנ ךלש בשחמה םא ,םוכיסל
 :םיאבה םינמיסה דחאב לקתת םא ,יוחיד אלל םיחמומ תרזעל

 ידימ בר ןמז םיכשמנ קסידל השיגו תוינכות תניעט =

 עתפל םיאלמתמ ןורכזה יתטש .

 תוליגר יתלב האיגש תועדוה תועיפומ ךסמה לע .

 עתפל סםיצצ םישדח םיצבק וא םימלענ םיצבק .

 הנתשמ עוציבה יצבק לדוג | =

 הביס אלל תוקלדנ םיננוכה תוירונ .

 ימ לכ םע רשק תריצי איה סוריוב תקבדנש ששוח התא םא טוקנל לכות הב ,תרחא הלועפ

 .םיצבק ךממ קיתעה וא ,תשרב ךילא רושקש ימ לכ לשמל - סוריו ותואל ףשחיהל היה לולעש
 .היעבב לפטל ךל עיסלו םינותנ ןדבוא ךירבחמ עונמל היושע וז הלועפ

 י 7"
 * .םיטוריוה תודוא עקר רמוח>> ךירדת .2

 םיסוריוה ,םמצעמ םילפכתשמ רשא תוינכות יעטק וא בשחמ תוינכות טושפ םה בשחמה יסוריו >
 תונשל וא סורהל םילולע םיסוריוה ,בר ןמז ךשמב תולגתהל אל םילולעו תוינכותל םידמצנ

 תמועל .םיקיזמ יתלב םיסוריוו רומוה שוח ילעב םיסוריו שי ,תורחא תוינכותו םינותנ יצבק
 .חישקה קסידה לש ונכות לכ תא קוחמל ,לשמל ,םילולע רשא םיינסרה םיסוריו םג םימיק תאז
 בורב ,יונפה ןורכזה לכ תא תכרוצ םתוברתהש ןויכ ,תכרעמה תא "םיעקות" םימיוסמ םיסוריו

 \ .הרמוחל םיקיזמ םניא םיסוריוה םירקמה
-- 



 והשש

 !ךלש בשחמב אל ?סוריו 2

 םיסוריוה םיטשפתמ דציבע

 ,םיעוגנ םינוטילקת תועצמאב בשחמל בשחממ רובעלו לפכתשהל םילוכי בשחמה יסוריו

 תצפהל תוחיכש םיכרד .תוירוביצ תוירפסמ וקתעוהש תוינכות וא תרושקת תותשרל םירשק

 תלעפה וא תוריכמ שיא ידי לע השדח הנכות תמגדה ,רבח לש ןוטילקתב שומיש :ןה םיסוריו

 ךכל עדומ וניא סוריוה תא ץיפמה םדאה ,םירקמה בורב ,יאנכט ידי לע ןותביא תינכות

 .םיתימע וא םירבח ידי לע תומימתב םיצפומ םיסוריוהו

 לש תרשל םירדוחו תוימוקמ תרושקת תותשרב הנחתל הנחתמ תוריהמב םירבוע םיסוריוה

 .המודכו תוחותפ תוירפסמ הנכות ,םיירוביצ עדימ ירגאמ תועצמאב םיטשפתמ םה .תשרה

 - בשחמל בשתממ םיסוריו תרבעהל ביתנ שמשל לוכי ינורטקלא תרושקת יעצמא לכ טעמכ
 ( ,םלועה לש ינשה הצקב וא רדח ותוא םוחתב

₪ 

 םסיטוריוה רבו / ב

 לוחיתה עטק תא םיפקותה םיסוריו םינמנ ןושארה גוסה םע .םיסוריו יגוס השולש םימייק 2
 הלא םיסוריו ,חישקה קסידה וא ןוטילקתה לש תינושארה הלעפהה תוארוה תא ליכמה
 םיטונ םה ,בשחמה תקלדה םע דימ םילעפומו ירוקמה לוחיתה עטקבש תוארוהה תא םיבתכשמ
 .םתוא תוליעפמה תוינכותה תא םיחטש םתואב ןסחאלו קסידה לע םימוגפ םיעטק רוציל

 תכרעמ לש םינוש םיקלחל םירבחתמ םה ,הלעפהה תכרעמב םיעגופה םיסוריו אוה ינשה גוסה
 עוגפל םילולע הלא םיסוריו ,הבושח הנכות לש תישאר חוקיפ תינכות וא בשחמה לש הלעפהה
 גוסמ םיסוריו ,הלעפהה תכרעמ לש םירחא םיצבקב וא תודוקפה שרפמב ,טלפ /טלק תולועפב
 תא עצבל וא ,לעופ בשחמהש ןמז לכ םיליעפ תויהלו ןורכזב םיבשות תויהל םילולע הז
 לע טלתשהל םיחילצמ םהש ןויכ תדחוימ היעב םיווהמ הלא םיסוריו ."דבאתהל"ו םתמישמ
 .לועפל תוחילצמ הדמשההו יוליגה תוינכותש ינפל תכרעמה

 הדובע תונויליג ,םילילמת ידבעמ - םימושייב םיעגופה םייללכ םיסוריו אוה ישילשה גוסה

 םילוכי הלא םיסוריו .ךדי לע ובתכנש תויטרפ תוינכות וליפאו םינותנ ידסמ ,םיינורטקלא
 השדת תינכותש םעפ לכב םיקזנ םורגל םילולע םהו ןורכזב םיבשות תויהל אל וא תויהל
 רפסמש ןויכ ,דאמ םיירופ ללכ ךרדב םה הז גוסמ םיסוריו .בשחמל תקתעומ וא תנעטנ

 < .דאמ לודג םהלש םיילאיצנטופה םיאקדנופה

 םיירקיעה םיסוריוה ינז תא םיהזמ ךיא - הנחבא .3

 תולקתמו הנכותב "םיגאב"מ עבונ ןבור ,בשחמ םע הדובעהמ דרפנ יתלב קלח תווהמ תולקתה
 תכרעמה תא קודבל יאדכ ,סוריו תקבדה לש םינייפאמ המכב הוולמ הלקתה םא ,םלוא ,הרמוח
 .םיסוריו רותיאל ןותביא תינכות תרזעב
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 :םה רתויב םיצופנה םיסוריוה ינמיס

 .ליגרהמ ךורא תינכותה לש הניעטה ךשמ 41

 רשאכ .,תינכותה וא תכרעמה לש לוחיתה יכילה לע טלתשהל םילגוסמה םיסוריו שי

 הלועפל םיסנכנ הלאה םיסוריוה ,תימושיי תינכות תינעוט וא תכרעמל לוחית םיעצבמ

 .תוינש רפסמב הניעטה תלועפ תא ךכב םיכיראמו

 .תוטושפ תולועפ עצבל םיסנמ רשאכ םג ,בר ןמז תכרוא קסידל השיגה

 אצמנ תכרעמב רשאכ ,הינשכ ללכ ךרדב תכשמנ טסקט ףד לש ונכות תרימש :המגודל
 הטאהל דחוימב בל םיש ,תוינש שולש וא םייתש ךשמתהל הרימשה תלועפ הלולע ,סוריו

 .ןוכדיעה יכילהבו תוירפסל השיגה ןמזב

 .תונושמ תורעה תועיפומ ךסמה לע

 :העדוהה ,לשמל

 א:166 כמס666%6 סנעסע סת 0:1ש6

 תועדוה תובקעב .וב עוגפל תנמ לע קסידל תונפל הסנמ סוריוש ךכ לע זומרל הלולע
 .תכרעמה תא קודבל דואמ יוצר ,תופוכת םיתיעל תועיפומ ןה םא רקיעב ,הלאכ

 .הביס אלל תוקלדנ םיננוכה תוירונ

 עצבל ידכ ןנוכ ותואל הנופ ךניא רשאכ תבהבהמ םיננוכה תוירונמ .תחא ,לשמל ,םא

 .סוריול ןברוק התאש ןכתי ,הביתכ וא האירק תלועפ

 .םצמטצה יונפה ןורכזה

 לכ אלל תולודג תוינכות רבעב תלעפה םא ,ןורכז לש הלודג תומכ םיכרוצה םיסוריו שי

 ךלש בשתמבש ןכתי ,יונפ ןורכז רדעה לע תועירתמה תועדוה תולכקתמ עתפלו ,היעב

 .סוריו רתתסמ

 .עתפל םיעיפומ וא םימלענ םיצבק

 תחאמ םא .תורורב תוארוה יפ לע וא יארקא ןפואב ,םיצבק םיקחומ רשא םיסוריו שי

 ץבוק רשאכ םג סוריוב דושחל שי ,סוריו םויקב דושח - ץבוק םואתפ םלענ תוירפסה

 .םואתפ "דלונ" והשלכ



 !ךלש בשחמב אל ?סוריו 4

 .הביס אלל םצמטצמ קסידה לעש יונפה חטשה 7

 ליחתמו תכרעמב לחנתה סוריוש הדבועה לע עיבצהל לולע רשא ,רורב הרהזא תוא והז

 .לפכתשהל

 .הנתשמ הלעפהה יצבק לש םלדוג 8

 םילולע םיסוריו תפקתמ לש הרקמב ,עובק לדוג ילעב ללכ ךרדב םה הלעפהה יצבק

 םיצבקה תמישר תא םיגיצמ רשאכ עיפומ ,םיתבב ,םיצבקה לש םלדוג ,לודגל הלא םיצבק

 ולדוג תא םיגיצמ ךא ץבוקה תא םילידגמ רשא םימכתותמ םיסוריו שי .תוירפסבש
 .ירוקמה

 .הנתשמ םילמסה הארמ .9

 תוכרעמב תויפארג תוינכות וא שוטניקמ יבשחמ לש םירכומה םילמסב םייוניש תכירע
 ינזוא" ףיסוהל לשמל ,םילולע הלאכ םיסוריו .םיבר םיסוריו ירצויל רגתא הווהמ תורחא

 .םיכמסמה ילמסל "רומח

 תושקהלו ,סוריו ינמיס םיריכזמה םינמיס תעפוהל םורגל ןה םג תולולע הנכותו הרמוח תולקת
 - ? תושעל המ .סוריו רדח ילש בשחמלש בשוח ינא !וליצה - 1 ףיעסל הנפ ,ןוחביאה לע

 ,הובג וניא יוכיסה םא ,סוריול תפשחנש ךכל תוריבטה תא םתרזעב ךרעהו תכרעש םימושירלו
 .הרמוח תולקת וא הנכותב "םיגאב"מ תועבונ תויעבה םא ותרזעב תולגל הסנו ,5 קרפל רובע

 תכרעמל ורדחש םסיסוריוהמ םירטפנ ךיא - תוששואתה .4

 ןפוא תודוא יסיסב עדי ךל ןיא םא .השק תויהל הלולע תכרעמהמ סוריו לש קוליסה תכאלמ

 .יעוצקמ עויס לבקתש יאדכ ,בשחמה לש הלועפה

 תכרעמבש ששוח התא םא ,תכרעמל רדחש סוריוה גוסב םייולת טוקנל ךילע םהב םידעצה
 ךיא - הנחבא -- 3 ףיעסל רוזח - סוריוה גוס לע עיבצהל עדוי ךניא ךא סוריו םייק ךלש
 ידכ ,םיסוריוה תודוא עקר רמוח - ךירדת - 2 ףיעסל וא ,םיירקיעה םיסוריוה ינז תא םיהזמ
 .תקיודמ הנחבאל עיגהל תוסנלו םיירקיעה םיסוריוה יגוס תא ריכהל

 לוחיתה עטק לש םיסוריו קוליס

 תונפל דאמ יוצר ,דאמ השק תויהל הלולע לוחיתה עטקל ורדחש םיסוריו לש קוליסה תלועפ
 ,הבר תונדפקב ןלהלש תוארוהה תא עצב ,הזכ עויס לבקל לוכי ךיא םא ,ינכט עויסל

 הלא תוארוה .קסידה לש לוחיתה עטקבש תוארוהל רבחתמ לוחיתה עטק לש סוריו ,רוכ+
 לגלגה תא ריזחהל שי הלאכ םיסוריו קלסל ידכ ,בשחמה תלעפה םע דימ ןורכזל תונעטנ
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 וז הלועפ ,לוחיתה עטקבש תוארוהה תא שדחמ ןיקתהלו סוריוה תא קלסל רמולכ ,רוחאל
 תוארוהב ןייע ,5צ8 תדוקפ תועצמאב תלעפומה ,205 לש תוריש תינכות ידי לע תעצבתמ
 רדח ילש בשחמלש בשוח ינא !וליצה - 1 ףיעסבש 10 רפסמ דעצבו 08 לש רזעה תורפסבש
 ? תושעל המ ,סוריו

 ,5צ5 תדוקפ תועצמאב קלוס אל סוריוה םא ,היעבה תא רותפל 5צ5 תדוקפ החילצמ דימת אל
 םייק תוישפוחה תוירוביצה תונכותה קושב .ךכ םשל דחוימב הבתכנש ,יהשלכ תינכות לעפה

 .תומיאתמ תוינכות לש רחבמ

 הלעפהה תכרעמ לש םיסוריו קוליס

 לש הלעפהה תכרעמ ךותב תוינכות וא ,תינכות לע םילעופ הלעפהה תכרעמ לש םיסוריו

 .ועגפנ םיצבק וליא הליתת ררבל ךירצ סוריוה תא קלסל ידכ ,בשחמה

 ןוטילקתמ לוחיתה תא עצב האבה םעפב בשחמה תא ליעפת רשאכ ,בשחמה תא הבכ 1
 .וילע בותכל תרשפאמ הניאש הקבדמ תועצמאב ןגומ רשא ,"יקנ" ירוקמ תכרעמ

 תרחא הליעי הנכות וא טנעוגפסּהמ תא לעפה ,ועגפנש םיצבקה וא ץבוקה תא רתאל ידכ 2

 .םיסוריו רותיאל

 ירוקמה ןוטילקתהמ םימיאתמה םיצבקה תא קתעה ,םיעוגנה םיצבקה תא תיהיזש רחאל 3
 .סוריוה תא ליכמה עוגנה ץבוקה לע הלעי שדחה ץבוקה .ךלש קסידה לא

 ידכ ,םיצבקה תקתעה תעב ירוקמה ןוטילקתה לע תאצמנ הנגהה תקבדמש אדוול חכשת לא

 .ירוקמה תכרעמה ןוטילקתה לא ךלש קסידהמ םיסוריו רבעמ עונמל

 םושיי תוינכותמ םיסוריו קוליס

 ידכ םיאבה םידעצה תא עצב .םיגוסה לכמ םושיי תוינכותל םירדוח םושיי תוינכות לש םיסוריו

 :םהמ רטפיהל

 .הקבדמב ןגומ ירוקמ תכרעמ ןוטילקת תועצמאב לוחית עצב ךכ רחאו בשחמה תא הבכ 1

 ךרדב) ועגפנש תוינכותה יצבק לכ תא תולגל ידכ םיסוריו רותיאל תוריש תינכות לעפה 2

 .(.008-ו ,םאש הבחרה םש םע םיצבק םה הלא ללכ

 הלימה תא שקה) 205 תכרעמ לש עמ תדוקפ תועצמאב םיעוגנה םיצבקה תא קתמ 3

 (קוחמל שקבמ התאש ץבוקה םש תא ךכ רחאו ,תוור ,םמע



 וךלש בשתמב אל ?סוריו 6

 םימושיי

 ה לכ לש השדח הנקתה עצב ,םושייה תוינכות לש םיירוקמה םינוטילקתה תרזעב .4

 .ועגפנש

 םיזוחא 95-ב תוקבדיהה תנכס תא םצמצל ךיא - העינמ .5
 :סוריוב תוקבדיהה תנכס םוצמצל תוירקיע םיכרד עברא תומייק

 .םיסוריו רותיאו קסידה תקירסל תוריש תוינכותכ שמתשה 1

 .תמיוסמ הדימב תכרעמה לע ןגהל ידכ הנגה תוינכותב שמתשה .2

 .ודימשהלו סוריוה גוס תא ןחבאל ךל ורזעיש תוריש תוינכותב שמתשה 3

 .ןמויק לע דפקה ."חוטב בושחימל תורבידה תרשע" תא אצמת קרפה ףוסב .4

 תכרעמה לש "םולצת" תריצי איה תחא ךרד .םיכרד יתשב תולעופ םיסוריו רותיאל תוינכות

 ו עדימ דגנכ ,תוינכותה יצבקו הלעפהה תכרעמ יצבק ,לוחיתה עטק לדוג םושירו "היקנ"ה
 2 - שי ,םיצבקה לדוגב יוניש הלגתמ םא ,תואבה תולעפהה תעב תכרעמה תקדבנ
 ות הלא תוינכות ."ןוסיח" תוינכותב שומיש איה הינשה ךרדה .סוריו רדח

 .המיאתמ העדוה ךסמה לע העיפומ ,סוריול ששח שי רשאכ .ןתוא תוקדובו ןמצע םושייה

 תויושחרתהה רתא ידימת בקעמ תולהנמ תכרעמל םיסוריו תרידח תעינמל הנגה תוינכות

 םירחא םיקלחל םירבחתמ םיסוריוה בור :לשמל ,םיסוריו תוינכותל תיניפואה תוליעפ תורתאמו

 הנגהה תינכות רשאכ ,לפכתשהל ליחתהל ידכ ,קסידה לש לוחיתה עטק ןוגכ ,תכרעמה לש

 סוריוהמ עונמל ,לשמל ,היושע וזכ תינכות ,םימיאתמ םיעצמא תטקונ איה וזכ תוליעפ הלגמ
 .המיאתמ העדוה ךסמה לע העיפומ סוריו הלגתמ רשאכ .הלעפה ץבוקל השיג

 ןוחביא ידי לע ,סוריוב תוקבדיהה תנכס תא תומצמצמ םיסוריו לש הדמשהו רותיאל תוינכות

 לכ לא תוקרוס הלא תוינכות .תומיאתמה תוארוהה תקיחמו םיסוריו תוליעפ לש םיניפאמ

 הליכמה העדוה ךסמה יבג לע העיפומ סוריו הלגתמ רשאכ .םיסוריו ינמיס תושפחמו תכרעמה

 הלא תוינכותש ןבומ ,ליעפהל שיש הדמשהה תינכות יטרפ תאו ואצמיה םוקמ ,סוריוה גוס תא

 םישדח םיסוריו ינזב לפטל ןתלוכיב ןיא .ןתביתכ תעב םירכומ ויהש םיסוריוב קר תולפטמ

 .בטיה רתתסהלו תינכותה לע םירעהל וחילצהש םיסוריוב וא ןכמ רחאל וצצש

 תנגומ ךלש תכרעמה היהת ןהיפל דובעל דיפקת םא ,"חוטב בושחימל תורבידה תרשע" הנה

 .םיסוריוה בור תרידח ינפמ בטיה
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 תוטב בושחימל "תורבידה תרשע"

 שיאל רשפאת לאו ההוזמ יתלב רוקממ םינוטילקת ךלש תכרעמל ןעטת לא םלועל 41
 .םיסוריומ םייקנ ךלש תכרעמל ןעוט התאש םיקסידהש אדוו ,תאז תושעל

 תועצמאב םהילע ןגהל ילבמ תרחא תכרעמ לש םיננוכל ךלש םינוטילקתה תא סינכת לא
 .ןוטילקתה לע הביתכ תענומה הקבדמ

 ןיב דירפהל לדתשה .,םיסוריו ןהב ןיאש הליחת תאדיו אל םא ,תוינכות לבקת לא
 .תוינכות לש םינוטילקתו םינותנ לש םינוטילקת

 אלש תינחלוש רואל האצוה לש םיתורישב שמתשמ וא בשחמ רכוש התא רשאכ רהזיה

 .םיסוריו ינפמ הנגה תנכות םהב הנקתוה

 יבג לע ךיתוינכות תא ליעפהל וא ץוח תורוקממ םינוטילקת לבקל ביית התא םא
 םינוטילקת ךלש תכרעמב ליעפת לא ,םימיאתמ דודיב יעצמאב טוקנ ,םירז םיבשחמ
 קודב .חישק קסיד םייק ךלש תכרעמב םא רקיעב בושח הז רבד ,"םנויקנ"ב חוטב ךניאש
 ,(13ס6סס) אשינ בשחמ ןוגכ ,תינויח הניאש תדדובמ תכרעמב הליחת םינוטילקתה תא
 תא ליעפהל ךילע םא .ןוטילקת הלש ינשה ןנוכב ןיאו חתישק קסיד הליכמ הניאש
 לעפהו רחא קסידל ךל םיצוחנה םינותנהו םיצבקה תא קתעה ,רחא בשחמב 1ךיתוינכות
 רזוח שומיש ,שומישה רתאל הלא םינוטילקת דמשה ,יוביגה ינוטילקתמ תוינכותה תא
 .ינשה בשחמהמ תטלקש םיסוריול ךתוא ףושחל לולע הלא םינוטילקתב

 וטקנ אלש תרושקת תותשרמ וא םיירוביצ םירגאממ תקתעהש תוינכותב שמתשת לא
 יארחאה תא וא תשרה ןלהנמ תא לאש ,ךרוצה תדימב ,םימיאתמה החטבאה יעצמא לכב
 .טקונ אוה הנגה יעצמא וליאב הירפסל

 תמייק םא דתוימב בושח הז רבד ,החגשה אלל ךלש בשחמב שמתשהל שיאל רשפאת לא
 קבדיהל דואמ לק -רוכז .םייטרפ םינוטילקת ךלש בשחמל ונעטי םיחרואהש תורשפא

 .םידידי תועצמאב

 .(הביס אלל םילעופ רשא םיננוכ לשמל) ,ךלש תכרעמה תוגהנתהב םייונישל בל םיש

 לדוג לש םושיר ךורע .תובורק םיתיעל ןהב שמתשה .הנגה תוקבדמב ךוסחת לא

 תואצמיה לע עיבצהל לולע תוינכותה לדוגב יוניש ,תועיבקב לדוגה תא קודבו תוינכותה

 .סוריו

 םניאש םינוטילקת יבג לע ,תועיבקב םינותנה תא הבג .םינותנ ןדבוא ינפמ ךמצע לע ןגה
 ילבמ יוביג ינוטילקת ןעטת לאו םיסוריומ ןוסחיאה יעצמא לכ תא הקנ ,תוינכות םיליכמ

 .םירזוחה םימוהיזהמ לודג קלחל םיארתא יוביגה ינוטילקת ,הליחת םתוא קודבל
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 .בשחמה לע הטילשה תא ךממ לוזגל ולדתשה םיסוריוה ירצוי .תובוטה תושדחל רובענ וישכעו

 .ךידיל תוכשומה תא ריזחמ הז קרפ

 םילכ ךל שי תעגפנ םא וליפאו ,םיסוריול ךתפישח תא 90%-ב םצמצל לוכ: התא השעמל

 םינותנה לע ןגהל ןתינ .םיקזנה תא רעזמלו תיסחי תולקב ששואתהל לכות םתרזעבש םימיאתמ

 הלא םינוכיס ..םייעבט יתלבהו םייעבטה םינוכיסה בור ינפמ - תכרעמב רתויב בושחה קלחה -

 .םיסוריו תעיגפו הנכות תולקת םיללוכ

 תשיכרב םג לטובנמ אל םוכס עיקשמ התאש תינהל שיו הרמוח תשיכרב בר ףסכ תעקשה
 .ליעומ ילכל ךנחלוש לע םיחנומה "םילזרב"ה תא םיכפוה רשא הנכות ירצומ

 למעה ירפ - םינותנה םה תכרעמב רתויב רקיה ביכרמהש ךל רבתסי בר אל ןמז רתאל ,םלוא

 אלל ףילחהל ןתינ הנכותהו הרמוחה תא .םיידוחי םה םינותנה ,תעצבש בושחימה תכאלמ לש
 הרמוחב העיגפ לש הרקמב .םינותנה תא ףילחהל רשפא יא הלקת לש הרקמב ,םלוא ישוק לכ
 תוטיב לכ ןיא םלוא ,חוטיבה תרבח לא תואצוהה תא לגלגל תובורק םיתיעל ןתינ הנכותב וא
 .םינותנה תא הסכמה

 הנגהה ,ודבאש םינותנ לש קתוע ראודה תועצמאב ןימזהל ןא ,תוטיבה תרבחמ לבקל רשפא יא

 הנותנו ,ךתוירחא םוחתב תאצמנ - בשחמה םוחתב ךלש רתויב בושחה סכנה - םינותנה לע

 טעמכו תינכט תונמוימ תשרוד הניא ,דחוימב השק הניא הנגהה תלועפ ,ונלזמל ,ךידיב ירמגל

 .רבד הלוע הניא

 .םייופצה םיעגפמה בור ינפב תוננוגתה תינכות לולכל בשחמ תכרעמ לכ הכירצ ,ילאידיא ןפואב

 תלעפהו תוריהז יעצמא המכב תטקנ רבכש ןכתי וזכ תיללכ תינכות לש םיטרפ ראתנ 10 קרפב

 םוצמיצ .םינותנה לע הנגהב זכרתנ הז קרפב .םיסוריו תרידח תעינמל ענמ יעצמא רפסמ

 ןדבוא תנכס תא םצמצמו ,םינותנה לע הנגהב םג ,תיטמוטוא ,ךל רזוע םיסוריול הפישחה

 .םינותנה

 םייצניפ הנגה יעצמאב שמתשה

 וז הדבוע לשב ,ינכט חונימב שמתשהל םיברמ טרפב םיסוריוה אשונבו ללכב םיבשחמה םלועב
 עונמל םישקבמ רשאכ ,הדוסיב תישונא היעב איה םיסוריוה תיעבש חוכשל םימעפל םיטונ
 ףושחל םילולע רשא םישנא ינפמ תוננוגתה אוה ןושארה הנגהה יעצמא ,םיסוריוב תוקבדה
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 .גגושב וא ןווכמב םיסוריול תכרעמה תא

 אוה רשאכ םג םדא ינב ידי לע עגפיהל לולע בכרה ,המוד העיגפל הפושח ךלש תינוכמה םג
 ךממ ענמת בכרה תבינג ,יתנואת וא ןווכמ תויהל לולע קזנה ,העונתב אצמנ וניאו הנוח
 - םינוש תוריהז יעצמא טקונ התא ךתינוכמ לע ןגהל ידכ ,וב שמתשהל תלוכיה תא ןיטולחל
 התא ןכ ומכ ,רשפאה תדימב םינגומ תומוקמב התוא הנחמו תינוכמה ,תותלד תא לעונ התא
 םתוא תקול וא ןעטמה אתב םתוא לעונ התא - ךרע יצפת לע הרימשל םידחוימ םיעצמא טקונ
 .ךתיא
 םייזיפ םיעצמא טוקנל ךילע ,דאמ המוד םינותנהו בשחמה תכרעמ לע ןושארה הנגהה וק
 תרדגהל הבר בל תמושת שדקה .םדא ינב םע םיקיזמ םירשקמ םינותנהו תכרעמה דודיבל
 ךידידי דצמ ךל תפקשנ רתויב הלודגה הנכסהש ךל רבתסי םיבר םירקמב ,וללה הנכסה ימרוג
 רוקמ םה - תואנקב ךלש םיקסידה לע רומש .ךתתפשמ ינב וליפאו םירוסמ םידבוע ,םיבורקה
 .רתויב ץופנה הקבדהה

 תכרעמל השיגה תא לבגה

 וא יזיפ ןפואב תכרעמל תשגל לוכיש ימ לכמ תילאיצנטופ הנכס תפקשנ ךלש בשחמה תכרעמל
 יכרד לכ תא קודב .םינוטילקת תרבעה וא תרושקת תשר ,ןופלט יווק תועצמאב ינורטקלא
 רתאל ידכ ךמצעב תכרעמל ץורפל הסנ .םימיאתמ תוריהז יעצמא טוקנו תוירשפאה תרושקתה
 םיבר םיבשחמ לש םתוחיטבל יארחא התא םא ,תמקהש הנגהה ךרעמב תושלחה תודוקנה תא
 תופקתההמ הבר תלעות קיפהל ןתינ ,םיסוריו תפקתמ לש תרקובמ הימדה רוציל הסנ ןוגראב

 .וללה תומיובמה

 בשתמה תליענ ומכ םיטושפ םיעצמא ידי לע בשחמל השיגה תא ליבגהל ןתינ םימיוסמ םירקמב

 ץירהל תונמדזה שיאל היהת אל םא עגפיהל ולכוי אל בשחמב םינותנה .ןורא וא רדח ,דרשמב

 .העוגנ תינכות בשחמב

 יננוכו תוטלק ללוכ ןוסחיאה יעצמאו םיקסידה לכ לע לוחל םיכירצ םייזיפה הנגהה יעצמא
 שמתשהל לכות ,השיג וילא ןיאש רדחב בשחמה תא לוענל לוכ* ךניא םא .םידיינ םיקסיד

 תענומו אמסיס שיקהל ליעפמהמ תשרודה הנכותב וא בשחמה תקלדה םיענומה הרמוח ירזבאב

 םילעפומ רתויב םימילאה םיסוריוהש רוכזל שי ,םישרומ אל םימרוג ידי לע תכרעמה תלעפה

 .תכרעמל עוגנ קסיד תסנכה עונמל לכות אל וזכ הנגה תנכותו בשחמה תקלדה תעב

 םישמתשמה לע חיגשהל שי ,תמאב ול םיקוקזה םישנאל קר בשחמל השיגה תא ריתהל שי
 יתלב איה בשחמל השיגה רשאכ ,תוטבה בושחימה יללכ םושיי לע םידיפקמ םהש אדוולו וללה
 יתיב בשחממ םיסוריו ריבעהל דאמ לק .םיסוריוב תוקנדהה תנכס דואמ הלדג תרקובמ
 .םינוגריא וא תואטיסרבינוא ,רפסה יתבבש םיבשחמל החפשמה ינב לכ תא תרשמה
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 ינוטי
 תתיטקה כה < יתיבה בשחמה יננוכל סינכהלו תורהזאה תא חוכשל םיטונ םידלי
 יכרוצל בשחמב שמ רובעי אוה ,סוריו םיליכמ וללה םינוטילקתה םא ,םירבחמ ולבקש םירחא

 םוקמל םג רובעי -- החפשמה ינבמ דחא םא .תתא-ב ןיתמי וא ינשה ןנוכבש ןוטילקתל
 תואמב העיגפ ןח וה ,עוגנה בשחמב היהש ןוטילקת הדובעה םוקמל ריבעמו הדובע
 םיסוריו תנכתל ןתינ [- תשרל הרושק הדובעה םוקמבש בשחמה תכרעמ םא ,הדובעה
 היה* םיסורי .עיפוהל וליחתי תוקבדיהה ינמיסש ינפל ,םירחא םיבשתמ יפלא וליפאו
 ל דוקהש ןכתי ,תרושקת תשרל ועיגי רשא דע תכרעמב ורתתסיש
 .הדובעה תונוילג וא םילילמתה דבעמ יצבקב ללכנה םיוסמ ןוגרא לש םש וא ךיראת

 םיללכ
 ה תוטבה בושחימה יללכ יפ לע דובעל םהידבוע תא םידדועמ םירדוסמ םינוגריא
 0 יתבבש תויטרפה תוכרעמהש םיחינמ םה ,םהיתכבש םייטרפה םיבשחתמב םג הלא

 .ןהילע םג ןגהל םינינועמו ןוגריאבש תוכרעמל הסינכ חתפ השעמל תווהמ

 םיגד
 תל 0 תוריכמ ישנאל םירשפאמ רשאכ םג םוהיז תנכסל תופשחנ בשחמה תוכרעמ
 דתשה ,הלאכ םיבצממ ןיטולחל ענמיהל לוכי ךניא םא .םהלש הנכותה ירצומ תא
 .בשחמל םתסנכה ינּפל תינוציח תכרעמב םירזה םינוטילקתה תא קודבל הסנו םמצמצל

 יו 2 יוצר ,םלוא ,בשחמל םידבועה תשיג תא ייפ ןפואב ליבגהל דאמ השקש רורב
 םינוגרי קחשמ תנעטה רוסאלו הדובע יכרוצל בשחמל םיקוקז סניאש םידבועמ השיגה
 א .דיזמב םג ןהב לבחל םילולע תושיגר תוכרעמל השיג ילעב םידבועש רוכז ,םירחא

 ןמוה קרפבש תכשת לא .םירטופמ םידנוע לש השיגה תואשרה תא דימ לטבל םיגהונ םיבר
 יששח שיש הרקמב ,תכרעמב סוריו לתשיהל היה לולע האשרהה לוטיבל םירוטיפה ןיב ףלחש
 תכרעמה תא קודבל יאדכ םידבועה דעו םע ךוסכס ןמזב וא הצורמ אל דבוע לש תונמקנמ

 .בטיה

 תא שיגדמ (5 קרפב ראותש הנכותהו הרמוחה ןמויל המודב) בשחמה לש תוליעפ ןמוי לוהינ

 תזכ ןמויש ןבומ .סוריו תעיגפ וא הלקת תעב ךרע בר עדימ תתל יושעו החטבאה אשונ תובישח
 בקעמל תיטמוטוא תכרעמ תכרעמ לכב בלשל ןתינ .םישרומ אל םימרוג ינפמ ןגמ הווהמ וניא

 בקעמה תוכרעמ .םדי לע תועצבתמה תולועפה םושירו בשחמה תא םיליעפמה םימרוגה ירחא

 תא ,בשחמה תקלדה םע דימ לעפומה .8ג'ַצ ץבוק תרוצב ,הטושפ תינכות תויהל תולוכי וללה

 והרקמב םיאתמ קתוע ךדיב היהיש ידכ ,ספדומ ץבוק תרוצב םג רומשל יאדכ וללה םינמויה

 .עגפית תכרעמהש

 םירזמ םתוא קחרהו ךלש םיקסידה לע רומש

 רז קסיד לכ בטיה קודבל שיש ןבומ .םיעוגנ םיקסידב שומישמ תועבונ םיסוריוה תועיגפ בור

 וםהדוהל םילולע "היקנ" תכרעמל םיכיישה םיקסידה םג םלוא ,תכרעמל רשקל םינווכתמש

 צמנה רחא בשחמב וב שמתשיו יקנ ןוטילקת חקי והשימש ןכתי ,רבדל עדומ היהי שיאש ילבמ

 בשחמל םינותנ ןועטל ידכ וא ,תפתושמ רזייל תספדמב ץבוק סיפדהל ידכ לשמל) דרשמ ותואב

 .הנכסה תא הניטקמ הניאו ,העטמ ,םיבשתמה ןיב תיפרגואיגה הבריקה - (אשינ



 סוריוב קבדיהל םילולע םה - רחא םדאל ךלש תוינכותה ינוטילקת תא ליאשת לא םלועל
 ןוטילקתה תא קתעה ,רחא והשימל תינכות ריבעהל ןינועמ התא םא .ךלש בשחמל ורידחהלו
 .הרזתב ותוא לבקת רשאכ ןוטילקתה תא דמשה וא ,םדא ותואל הנתמב ותוא ןתו

 תא ףושחל בשחמל בשחממ םיקסיז לש הרבעה הלולע םהב םיבר םיפסונ םיבצמ םימייק
 ביתכהל לוכי התא ,האלמה ךתטילשב םיאצמנ וללה םיבצמה לכ םלוא םיסוריול ךלש תכרעמה
 םירז םיקסידב םישמתשמה םישנא לע ףוכאל רתוי השק .טוקנל שי םהב תוריהזה יעצמא תא
 .םיסוריומ םייקנ וללה םיקסידה יכ חיכוהל ,ךלש בשחמב

 יקתוע הנתמב לבקל וא ,ךלש בשחמב תורז תוינכות ליעפהל שיאל רשפאל רוסאש רורב

 םילוגליג םיתיעל תרבוע תיטריפה הנכותה ,תיטריפ הנכותב רבודמ רשאכ רקיעב ,תוינכות
 םירחוסמ דחוימב רמשיה .םילודג הלש תוקבדיהה ייוכיסש ךכ תובר תוכרעמל תפשתנו םיבר

 .תישפוח הנכות םע םינוטילקת ךל םיקינעמ וא ךלש שדחה חתישקה קסידה תא ןועטל םיעיצמה

 הדבוע

 לעש תוינכותה בצמ תא קודבל תולגוסמ רשא תוריש תוינכות שי

 הטישכ תועיבקב הלא תוינכותב שמתשהל יאדכ ,הבר תולקב קסידה

 בשחמב עדימה תחטבא

 הנכות ינוטילקת לא םג תונדשתב סחיתהל םיגהונ דחוימב םיריהז םישמתשמ וא םינוגריא

 ימוהיזש ןויכ םיצוחנ הלא תוריהז יעצמא ,שומישה ינפל םתוא םג םיקדובו ,ושכרש תירוקמ

 .תירחסמ הנכות םיקוושמה םירכומו םייניצר םינוגריאל םג רודחל ותילצה סוריו

 הרזחההו הפלחהה תוינידמ ללגב ,םישדח תונברוק ןווכתמב אלש ,םירצוי הנכות יקוושמ
 ,םהלש בשחמה יבג לע הנכותה תא תוסנל םהיתוחוקלל םירשפאמ םה .םהלש תילרבילה
 לש םיסרטניאה תא בטיה התרש וז תוינידמ ,התוא שוכרל אל וטילחהש הרקמב הריזחהלו
 וא דיזמב ,םיסוריו תרידחל חתפ וז תוינידמב שי ,התע ,םיסוריוה תפיגמ ץורפ ינפל תותוקלה
 דתא ידי לע רזחוהש עוגנ הנכות רצומ ןכש ,קוחכ תוקוושמה הנכותה תוליבחל םג ,גגושב
 הזיראב אצמנ וניאש רצומ לבקל םיכסת לא ,רתא םימת תוקלל רסמיהל לולע ,תותוקלה
 תינש זרא קוושמהש ןכתיש ןויכ עוגנ תויהל לולע המותח הזיראב אצמנה רצומ םג ,תירוקמה
 םיעדומ םייניצרה םיקוושמה בורש תווקל שי םלוא ,רתחא תוקל ידי לע רזתוהש ןוטילקת

 .תאז םישוע םניאו תוירחא םילגמ ,היעבל

 הנכות לש הנורחאה הרודהמה תא דימת שוכרל לדתשה ,ךיכרצל םיאתמו ישעמ רבדה רשאכ

 ללכ ךרדבו ,ףרה אלל םהלש םירצומה תא םירפשמ םמצע תא םידבכמה הנכות ינרצי ,תרכומ

 .רתוי תונשיה תורודהמב רשאמ "םיגאב" תוחפ תונורחאה תורודהמב שי

 ו: --?-:נ/-₪---
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 תוריהז יעצמא םיטקונ םיבושחה םינרציה םלוא הנכותב עוגפל יאדווב וכישמי םיסוריוה

 הנטק הלא םינרצי ידי לע תקוושמה הנכותבש הנכסה ,הנכסה תא דאמ םירעזממו םימיאתמ

 םילולע םהש םיעדוי הנכותה ינרצי ,תיטריפ וא תירוביצ הנכותמ תפקשנה וזמ ךורע ןיאל

 ןכלו םהלש תירוקמה הנכותה םע דחי םיסוריו וקוושי םא תויטפשמ תועיבתל םיפושח תויהל
 .הריבס הדימב "םייקנ" םירצומ לאכ הלא םירצומל סחיתהל רשפא

 םסיסוריו תרידח תעינמל תוקינכט

 הנכות ךתושרב ןיאו סוריוב עוגנ תויהל לולע רשא רז קסיד ךלש בשחמב ליעפהל ךילע םא
 האירקל םידעוימה םינותנ יצבקכ םיצבקה תא תותפל הליחת הסנ ,םיסוריו רותיאל הליעי
 ,תוגירת תועדוה ומכ םידושח םימרוג תוינכותה ךותב שפח ,םילילמת דבעמ תועצמאב ,דבלב
 איה וז הקידב תרוצש ןבומ .םירצויה תויוכז תעדוה יטרפ תא םג קודב ,המודכו תוסג םילימ
 .םיסוריו המכ ףושחל תאז לכב הלוכי איה ךא ,האלמ אלו תיחטש

 ללכ ךרדב אצמנ הזכ דועית ,קסידה יבג לע אצמנה דועיתב ןויע אוה רחא תוריהז יעצמא
 .הרהזא תוא תויהל יושע הלא םיצבק לש יוקל חוסינ ,פס0 וא ,'עא'ע הבחרה םש םע םיצבקב

 ינפמ ןיוצמ הנגה יעצמא ןה (םינטק םינוטילקתב הנגהה גתמ וא) הביתכ תעינמל תוקבדמ
 ןגה ,ןוטילקתה יבג לע םינותנ םושרל בייח ךניאש הרקמ לכב ןהב שמתשה .,תידיתע הקבדה
 .יוביגה ינוטילקתו תוינכותה ינוטילקת לע םג וזכ הרוצב

 קסיד תללוכ הניאש תכרעמב ,הלעפהה תכרעמ ןוטילקת לע הקבדמ תועצמאב ןגהל דפקה
 תנקתומ ךלש הלעפהה תכרעמ םא .הז ןוטילקת תועצמאב קרו ךא לוחית עצבל דפקה ,חישק
 תאז עצב ,בשתמבש ,8א5-ו ,ססא יצבק לע םג הביתכ עונמל לכות ,חישק קסיד יבג לע
 .ךלש בשחמב תנקתומה 08 תרודהמב יולת קיודמה ךילהתה .פ05 לש רזעה תורפס תרזעב
 .הבר תולקב המישמה תא עצבל לכות ןתועצמאבש תוריש תוינכות תומייק ןכ ומכ

 קסידה לא םיירוקמה םינוטילקתהמ ,שדחמ הלעפהה תכרעמ תא ןועטל יאדכ םעפ ידימ
 ,,60א יצבקל םג הזכ לופיט תתל יוצר ,םיסוריומ היקנ הלעפהה תכרעמש אדוול ידכ ,חישקה
 םינקתהה ילהנמ תאו רבכעה יצבק תא תכשת לא ,םיסוריוה לע דאמ םיביבחה 5+5-ו ,םאע
 .הרידס הרוצב ףילחהל יוצר הלא םיצבק םג .00אע16.5צ5 ידי לע םינעטנה םירחאה

 םיירוביצ םירגאמב שומישה תעב דחוימב רהזיה

 םעבטמו ,תועדוהו תוינכות ,םינותנ תרבעהל תרושקת יעצמא םה םיירוביצה עדימה ירגאמ
 .םהב שומישה תא לולשל ןיאו הבר תובישח הלא םירגאמל שי ,ךדיאמ .םיסוריול דואמ םיפושח
 תא בטיה קודבלו םימיאתמ תוריהז יעצמא טוקנל שי םיירוביצ תורוקממ עדימ םילוד רשאכ
 עדימ ירגאמבו םידושח עדימ ירגאממ תוינכות ןעטת לא ,יותיפה ףא לע ,תוינכותהו םינותנה
 .תיטריפ הנכות םיציפמה



 75 םיסוריו תרידח תעינמו םינותנ לע הנגה :7 קרפ

 ךרוצל קר דעוימה ,דרפנ בשחמ ךותמ םיירוביצה םירגאמל רשקתהל םיגהונה םישמתשמ שי
 .תיזכרמה תכרעמל םיעוגנ םיצבק תרידח עונמלו םיצבקה תא קודבל םילוכי םה ,ןכ .הז
 קסיד היהי אל הז בשחמלש ףידע ,שומישהמ אצוהש יטיאו ןשי בשחמ הז ךרוצל לצנל רשפא
 .םישדח תונברוקל הוולשב ןיתמהלו לחנתהל םיסוריוה םילוכי ובש חישק

 ידכ ירוביצה עדימה רגאמב הסיחד ורבעש תוינכות לש הניעטה ךילהתב תדחוימ תויתיעב שי
 תודחוימ תוינכות תועצמאב םיעצבמ הבחרההו הסיתדה תא ,תרושקת ןמזו ןורכז יחטש ךוסחל
 .םיסוריול םיאתמ רותסימ םוקמ תווהמה

 ,דפקה ,תישקה קסידה לא תורישי תרושקת תשר וא ירוביצ רוקממ תינכות ןעוט התא םא
 ןוטילקתל תינכותה תא קתעה ,תאז עצבל ידכ ,הלעפהה ינפל דודיבל התוא סינכהל תוחפל
 קודב .חישקה קסידהמ םיצבקה תא קחמ ,ךכ רחא .הניעטה ינפל (505מ8%) הנכה רבעש קיר
 התיכוה הקידנה םא קר קסידל תינכותה תא רזתהו (תדרפנ תכרעמב יוצר) ןוטילקתה תא
 .םינוכיס תחקל יאדכ אל .ןוטילקתה תא דמשה ,סוריומ ששח לש הרקמב .םייקנ םיצבקהש

 רקובמ יתלב ףוסיא .הנוכנ השיג אוה בשחמה לע הטילשל חתתפמה ,םירחא םיבר םיאשונב ומכ
 םורגל לולע תוקבדהה תנכסמ תומלעתהו ,תולוז וא תונינעמ ןתויה ללגב קר ,תוינכות לש

 .ךרע ירקיו םיבושח םינותנל םידבכ םיקזנ ,רבד לש ופוסב

 רורב אל רוקממ תולוז תוינכותמ רהזהל יאדכ .תוימינונא ןניא תובוט תוינכות ללכ ךרדב
 וכותב ריתסמה ינאיורט סוס תויהל תולולע הלאכ תוינכות ,תועבגו םירה שמתשמל תוחיטבמה

 וא חישקה קסידהמ הלאכ תוינכות תקיחמ אוה רתויב בוטה הנגהה יעצמא .םיקיזמ םיסוריו

 .תוקפקופמ תוינכות תלעפהב ןכתסהל יאדכ אל ,ורמשנ וילעש ןוטילקתל +ס028% עוציב

 תינכדעו הבוט סוריו-יטנא תנכותב שמתשה

 םיסוריו תרידח תעינמל םיעצמאה תמישרב ןושאר תויהל ךירצ היה הז ףיעס ,הרואכל
 ןויכ ,םיברועמ תושגרב סוריו-יטנאה תוינכות תא סחיתהל שי השעמל םלוא ,תכרעמל

 .ןוכיס תווהל תולולע ןה םימיוסמ םיבצמבש

 ידי לע תיארחא יתלב הרוצב ובתכנ ןה ,תובוט אל טושפ ןהש סוריו-יטנא תוינכות שי
 קלח .םילק םיחוור תושעל זפ תונמדזה םיסוריוה תפיגמ ינפמ דחפב וארש םהינימל "םירפאת"
 םייוסינ עצבל ילבמ ,ידימ רהמ קושל הררחתוש הנכותהש ןויכ ליעי וניא וללה תוינכותהמ

 הנכותה יקוושמש הנגהה תא קפסל תולגוסמ ןניא טושפ תוינכותהש ןויכ וא שרדנה ףקיהב

 .קפטל םירמיתמ

 ןויכ תוריהמב תונשיתמ ןה ךא ,תמיוסמ הפוקת ךשמל ידמל תוליעי ןה תורחא הנכות תוליבח

 .ועיפוהש םישדחה םיסוריול המיאתהלו הנכותה תא ןכדעל םיחרוט םניא הליבחה יקוושמש
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 וליפא ,םיסוריו ינפמ הנגהל הנכות תוליבח תכרעהל הדימ תומא עגרכ תומייק אל ,השעמל

 םירזענו תונושה תונכותה לש ןתוליעי תדימ תא םמצעב טופשל םישקתמ םיבשחמ יחמומ

 .םיסוריוה םוחתב ותמתהש םישנא לש םהיתורישב

 ידמל תוליעי הנכות תוליבח תעעתמ-ו 154 - םיבושת םיפוג ינש וציפה 1989 תנשב

 ונתכנ ןה .תפקמ הנגה םישמתשמל ונתנ אל וללה הנכותה תוליבח .םיסוריו ינפמ תוננוגתהל

 םלוא .תוששואתהו העינמ יעצמא וליכהו תוידוסיב וקדבנ ,םינמוימ עוצקמ ילעב ידי לע

 וצצש םישדחה םיסוריוה םע דדומתהל וחילצה אלו םימיוסמ םיסוריוב קר ולפיט תוינכותה

 .םשגה רחא תוירטפכ

 המרג הנכות איה (11 קרפ האר) הז רפסל תפרוצמה טנמוטפסהת סורי-יטנאה תנכות

 ןכדעל םג ןתינ ,הדש יאנתבו הדבעמ יאנתב התסונו םיבר םיפוג ידי לע הקדבנ הנכותה ,ההובג

 דאמ השקש ךכ ,רתוי תוחלצומו תופיקמ תוינכות ובתכי דיתעבש ןכתיש ןבומ .תולקב התוא

 .ףידעהל שיש הנכותל רשאב תוידיתע תוצלמה חסנל

 תוושקתה יעצמאבו תיעוצקימה תונותיעב תורוקיבהו םימוסריפה רחא בוקעל יאדכ ,תינורקע
 לא .ןימאו רכומ סרוג ידי לע תקוושמה תצלמומ הנכות לש תנכדועמ הסריגב רוחבלו םירחאה

 . .םישדת םירצומ םסרפל ודעונש םירחסוממ םיחוויד לע ךומסת

 הנמסה ,הנכס שי - הז רפסל תפרוצמה הנכותה תליבח ללוכ - סוריו-יטנא תנכות לכב

 בושחימה יללכ תא חינזתו הנגהה תנכות לע קרו ךא ךומסת םא ,תוננאשה איה הנושארה

 .בזכאתהל לולע התא ,חוטבה

 ןהיניפאמ תא ריכהל דמלנ הבה .םיסוריו ינפמ תכרעמה לע הנגהל הנכות יגוס העברא םימייק
 .ןהיתולבגמו

 םיסוריו תרידח עונמל תורומא רשא "ןוחטב תותלד" ןיעמ םה הלא םירצומ :העינמ יעצמא
 םילגתמ רשאכ שמתשמה תא םיריהזמ וא הגירח תוליעפ םיענומ הלא םירצומ ,תכרעמה ךותל

 תוליעפ תומלוב הז גוסמ תוינכות ,תושעל המ טילחהל ול םירשפאמו וזכ תוליעפ לש םינמיס

 תינכותה תא רוצעל תוסנמו וזכ תוליעפ לש םיניפאמ תורתאמ ןה .םיסוריו לש תיניפוא
 .תכרעמה לע םייאמה ץרופה םע דדומתמה ףסה רמוש ןה הז גוסמ תוינכות .הדושחה

 אלל תולעופה תוינכות ינפמ שמתשמה תא ריהזהל םג םילגוסמ וללה הנגהה ירצוממ קלח

 ןהילע םירעהל םימכתותמ םיסוריו םילוכי ,וללה תוינכותה תוליעי תורמל ,המיאתמ האשרה
 ,אוש תוקעזא עצבל תוברמ תוינכות םא ,ןכ ומכ .תרתומ ןתלעפהש תוינכות ךותב רתתסהלו
 .תמא תקעזא היהת רשאכ םג ביגי אלו תורהזאה לע ךומסל קיספי שמתשמה

 הקעוא תוא םיעימשמ אלא ,תכרעמל סוריו תרידח םיענומ םניא הלא םיעצמא :יוליג יעצמא
 רתא םיבקוע יוליגה יעצמא ,םא איה חתפמה תלימ ,סוריו תולגמ ןה םא תוליעפה תא םירצועו
 םימכחותמ םישענ ,םיברתמ םיסוריוה ינז ,םיגירחו תויטס רתאל םיסנמו תכרעמב תוליעפה
 םימושיי לש הליגר תוליעפ יוקיח ידי לע םתוליעפ תא תווסהל תוכורק םיתיעל םיחילצמו רתוי
 .תוריהמב ןכ םא תונשיתמ יוליגהו העינמה תוינכות ,םינוש
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 תושמשמ ןה .סוריו תעיגפ התלגתנש רחאל הלועפל תוסנכנ הז גוסמ תוינכות :ןוחביא יעצמא

 תכרעמב עגפש ןזה תא תוהזמ ,םירכומה םיסוריוה יניפאמל תכרעמב ולגתהש םינמיסה תא

 .תוריהמב תונשיתמ הלא תוינכות םג ,עגפמה קוליסל םיכרד תועיצמ םג ללכ ךרדבו

 ,האופרב ,"ןוסיח תוינכות" סוריו-יטנאה תוינכותל אורקל םימעפל גוהנ םיירחסמ םילוקישמ
 לש תידיתע הרידחב םחליהל ול רשפאל ידכ ,ףוגל תמומ וא שלחומ ףיגנ תרדחה אוה ןוסיח
 רבודמ השעמלו ,וזכ הרוצב םיגהנתמ םניא בשחמה יסוריו דגנכ ןוסיחה ירצומ .םילא ףיגנ
 תוארוה םיליכמה םיצבק לש םלדוגב םייוניש םילגתמ רשאכ תורהזא םיגיצמה יוליג יעצמאב
 .עוציב

 .םיקזנה לע חוקיפהו יוליגה ,העינמה אשונל תידוחי השיג לע תוססבתמ רשא הנגה תונכות שי

 איבהל שי תינכות רוחבל םיאב רשאכ ,תונוש תושיג לש םיטנמלא תובלשמ תורחא תוינכות

 לכב ומכ .תכרעמה לש הפישחה תדימו סוריו ינפמ ששחה לדוג ומכ םינוש םימרוג ןובשחב

 ,םיבאשמ רתוי תוכרוצ רתוי תומכתותמו תופיקמ תוינכות ,תורשפ שי אשונב םג ,םייחב רבד

 .אוש תוקעזא לש רתוי לודג רפסמ תומזויו תכרעמב תוליעפה תא תוטיאמ

 םא .בשחמה לש הליעיהו תפטושה תוליעפב תעגופ רשא הנגה תינכות ןיקתהל יאדכ אל

 ידימ רתוי תמזויו םימושיי םע תשגנתמ ,םיעוציבה תא דואמ הטיאמ ךלש הנגהה תינכות
 דיפקת םא ,עובק ןפואב הליעפהל אל תוחפל וא הפילחהל תורשפאה תא לוקש - אוש תוקעזא

 םא רקיעב ,העיגפה תנכס תא הבר הדימב םצמצל לכות חוטבה בושחימה יללכ יפ לע דובעל

 .הליעי יוביג תוינידמ ךל שי

 יעצמאב שמתשה ,תוינורטקלא העינמ תופורת לש רתי ןונימב ךלש בשחמה תא טיעלהל םוקמב
 הנכותה לש קתוע רומשל יאדכ .תויתפוקת תוקידב בשחמל ךורעו ,ץנעוגפסהת ומכ יוהיז
 .םוריח הרקמב דימ הליעפהל היהי ןתינש ידכ די גשיהב

 .םידובא םיצבק רוזחישו םיסוריו רותיאל ידמל הקזח תוריש תינכות ךתושרב תאצמנש ןכתי
 תורפסב ןייעלו הבר תוריהזב ןהב שמתשהל שי ,תונכוסמ תויהל תולולע הז גוסמ תוינכות

 .ןתלעפה יינפל רזעה

 םיסוריו תעינמל תושדח תויגולונכט

 רוצית רשא השדח הרוטקטיכרא תמקה איה םיסוריו תעינמל רתויב הליעיהו הבוטה ךרדה

 איה 05/2 הלעפהה תכרעמ ,תולפכתשמ תוינכות לש גושגש רשפאת אלש בושחימ תביבס

 לע דאמ הלקמ וז הלעפה תכרעמב תומישמ יובירב דובעל תורשפאה .ןוויכב ןושארה דעצה

 לכב םינותנה לע ןגהלו הלועפל סנכהל תונכומ ןה רשאכ ,עקרב סוריו-יטנא תוינכות תלעפה

 .סוריו לש תוליעפל םינמיס שי רשאכ עגר
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 ןוויכב דעצ אוה כ6תת15 1260602 ידי לע חתופש 215% 2כ66ת06% םשב הרמוח ןקתה םג
 רבודמ ,שוטניקמהו 2ע6-ה לש תומייקה הלעפהה תוכרעמ לע הנגהב רבודמ רשאכ ,ןוכנה
 םידקה הז רצומ ,חישקה קסידהמ קלחל םיסוריו תרידח ענומה םוסחמ הווהמה הרמוח ןקתהב
 ינפלו םייחכונה הידממל העיגה םיסוריוה תפיגמש ינפל דוע חתופש ןויכ ,ונמז תא השעמל
 .קסידל תוינפב טיעמהל ולדתשהו תוליעיה לע שגד םישל ולחה םושייה תוינכותש

 סושייה תוינכותו תכרעמה יצבק תרבעהש הארנ 215% ע626ת66% לש הרוצתה םישרתב
 םינותנה יצכק םג .םיסוריו לש הרידח ינפמ םהילע הנגמ דבלב האירקל רדגוהש רוזיאל
 המוד רצומה עצבמש הלועפה .םינגומ 215% ע656ת6062 רציש םוסחמל רבעמ םיאצמנה
 ןויכ ,רתוי הבר תושימג שי וז הטישב םלוא ,םינוטילקת לע הנגה תקבדמ תקבדהל השעמל

 אוהו םיבר םיבצמל םיאתהל ןתינ רצומה תא .קסידהמ קלח לע בותכל ןתינ הנגהה תורמלש
 .שוטניקמ תביבסבו 505 תביבסב דובעל לוכי

 רתויב הליעיה הנגהה - יוביג

 והז ,תאז תורמל םלוא תכרעמל םיסוריו תרידח ,ןבומכ ,תענומ הניא הליעי יוביג :תוינידמ

 םיסוריוה .האלמ תוששואתה רשפאמו םינותנה לע רמוש יוביגה .רתויב ליעיה הנגהה יעצמא

 םינותנ ליכהל ,תוטלקה וא ,יוביגה ינוטילקת םיכירצ ןכלו יוביגה יקתועב םג עוגפל םילולע
 תנכס תא םצמצל ידכ ,יוביג ינוטילקת לש תורוד השולש וא םיינש תוחפל רומשל יאדכ ,דבלב

 .יוביגה יקתועב העיגפ ללגב םינותנה ןדבוא

 וא רפס לש די-בתכ לשמל) ריחמ לכב רמשל בייח התאש ,דואמ םיבושח םינותנ ךל שי םא

 ספדה .ריינ יבג לע םתוא ספדהו ילאנויצנכנוק יוביג םג םהל ךורע ,(רצומ לש הבושח החסונ

 םינפוגב שמתשת לאו יטפוא קרוס תועצמאב תולקב אורקל ןתינש ריינ לע םינותנה תא

 םיצבקה םא .(10 קרפ האר) חוטב םוקמב םיקתועה תא רומש ,תכבוסמ הכירעב וא םידחוימ

 םיספדומה םיצבקה תא קורס ,תרחא הביס לכמ וא סוריו תעיגפ ללגב ודבאי בשחמב

 .(הלקת תעב קר שוכרל ןתינ קרוסה תא) ,קרוס תועצמאב

 ילהונ תא ןכדעל קר ךרטצת םירקמה בורב .םיינוציק הכ םיעצמא טוקנל ךרוצ ןיא ללכ ךרדב

 יוביג ילהונב שמתשמ ךניא ןידע םא ,םיסוריוה אשונ םע םג דדומתהל ולכויש ךכ ,ךלש יוביגה

 לא .לואש ןמז לע דבוע התא - רחא םרוג וא סוריומ האצותכ קזנ תיוח םרטו םירדוסמ

 1! דחא עגר וליפא ןכתסהל ךישמת

 .תולקת םימעפל תורוק םהל םג םלוא ,םינימא ןוסחיא יעצמא ללכ ךרדב םה םיחישק םיקסיד

 ןמז יקרפב רבודמ רשאכ םג ,חישקה קסידה לע קר םיבושח םינותנ רומשל ןכ םא ,יאדכ אל

 םינותנל תפקשנה הנכסה תא הבר הדימב הלידגמ םיסוריוה תפיגמ תוטשפתה ,דבלב םירצק

 קתוע רומשל יאדכ ,האירב הניא דבלב דחא ןוטילקת לע תוכמתסהה םג .חישקה קסידה לעש

 .תינוגריאה הביבסבו םינותנה תוהמב יולת יוביגה תכירע ןפוא ,ןותנ לכ לש םיינש וא דחא

 .ךרוצה הרקמב םינותנ לש טושפ רוזחש רשפאלו הרידס הלעפהל החונ תויהל הכירצ הטישה
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 הדונעה ךלהמב ,םיבוצק ןמז יקרפב םיצבקה לע רומש ,תכבוסמ הניא תצלמומה יוביגה תטיש

 ןיב רובעיש ןמזה קרפ תא רידגהל ךל םירשפאמה םימושיי שי .(ןוטילקת וא חישק קסיד לע)

 (88%56ת) הווצא תינכות בותכל םג ןתינ ,תיטמוטוא יוביגה תא םיעצבמו ,הרימשל הרימש

 .טוריו ידי לע עגפהל םילולע יוביגה יקתוע םגש חכשת לא .יוביגה יכילה תא ןכמתש

 תא םייסמ התא רשאכ וא ,העשב תחא םעפ תוחפל רחא קסידל תרציש םיצבקה תא רבעה

 תא קתעה תישק קסיד יבג לע אצמנ ךלש ןושארה יוביגה ץבוק םא ,םיוסמ ץבוק םע הדובעה

 רשאכ .ףסונ ןוטילקתב שמתשה - תישק קסיד ךלש תכרעמב ןיא םא ,ןוטילקתל םיצבקה

 וא (ןטקו לודג) םינוש םיגוסמ םינוטילקת לע יוביג יקתוע רוציל יאדכ םיבושח םינותנב רבודמ
 רומשל םג יאדכ םימעפל ,בשחמב תיזיפ הלקת לש הרקמב ,דחא בשחמ לע הדובע רשפאל ידכ

 רינעהל וליפאו הבר תולקב רזחאל ןתינ הזכ ץנוק .5011 ץבוק תרוצב םינותנה תא

 .תרחא הלעפה תכרעמל וא שוטניקמל

 תוינכות לש יוביגה יקתוע םה (הביתכ ינפמ ןבומכ ,םינגומה) םיירוקמה םינוטילקתהש תורמל
 ןינ דרפה ,תרדגהש תכרעמה תרוצת תא ליכמה ףסונ יוביג םהל ךורעל יאדכ ,ךלש םושייה

 .קסיד ותוא יבג לע םינותנו תוינכות רומשת לא ,םינותנה ינוטילקת ןיבו הלא םיטילקת

 המישמ תויהל הלולע ביכראה תריצי ,חישקה קסידה לכ לש יוביג ךורעל יאדכ המ ןמזל תחא

 תוריהמב הכאלמה תא עצבל ןתינ .קסידה לעש םינותנה תומכב יולת הכרואש ,ידמל תכשוממ

 20, ע88פ6סּהסא 215 לשמל ,הסיתדו יוביג תועצבמה תוריש תוינכות תרזעב רתוי הלודג

 .שוטניקמ יבשחמ רובע תומוד תוריש תוינכות םג שי ,(אסמססת 061116168 וא 58

 קחורמ ,תוטב םוקמב דחא קתוע תוחפל רומשו יוביגה ינוטילקת לע ךיראתה תא םושר

 .ךלש בשחמה תכרעממ

 יכרוצל ףסונ תישק קסיד תכרעמל ףסוה - תואצוהב תאשל ןכומו ןמז ךוסחל ןינועמ התא םא
 ינוציח ןפואב תכרעמל ותוא רבחל וא ,בשחמה ףוג ךותל סינכהל ןתינ ףסונה קסידה תא .יוביג
 קנדיהל לולע ינשה קסידה םגש הדבועהמ עבונ הטישה לש לודגה ןורסיחה ,לבכ תועצמאב

 .םינותנ ונממ קיתעהל ךרוצ שי רשאכ תלעות לכ איבהל אלו ,סוריוב

 הנ שמתשהל לק ,דאמ תוריהמ יוביגה תוטלק ,רתויב תוטבה יוביגה יעצמא איה תטלקה
 לע יוביג רוציל םג ןתינ םידחוימ רוביח ירזבאו המיאתמ הנכות תרזעב ,הדמתהב דרוי ןריתמו
 תשגל ישוקה אוה החוטשה הרימשה תטישב ןורסיחה ,7א5 וא 8668 גוסמ ואדיו תוטלק יבג
 ,םינותנ לע הנגהב רבודמ רשאכ ןורתי הווהמ הז ןורסיח םלוא ,הרישי השיגב םיוסמ ץבוקל
 .םיסוריוה לע םג השקמ אוה ןכש

 תענ םג תוריהז יעצמא טוקנל שי ,יוביגה יצבק יד: לע תכרעמב תרזוח העיגפ עונמל ידכ
 ינוטילקתמ םיעבונ תוכרעמה לש םירזותה םימוהיזה בור ,סוריו תעיגפ ירחא םינותנה רוזחיש
 .םיעוגנ יוביג

 תא םיקיתעמש ינפל הקידב רובעלו ךיראתו ץבוק תויוות ליכהל דימת םיכירצ יוביגל םיקסידה
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 שי הזכ הרקמב .סוריו תרידח לע עיבצהל לולע הלא םיקסידב יוניש לכ .קסידל םנכות
 רבעש רחא שדת ןוטילקתל יוביגה ןוטילקתמ עוציב יצבק םניאש םיצבקה לכ תא קיתעהל
 .חישקה קסידל םינותנה תא ריבעהל ידכ וב שמתשהלו (502₪86) ןוגריא

 רחאל םלוא ,בר ןמז ךרוצה דרטמ הרואכל םה םינותנה לע הרימשהו יוביגה יכילהת לכ
 היושע הלא םיכילה תלעפה ,ידימ לודג דרטמ םיווהמ םניא םהש ךל רבתסי ,םהילא לגרתתש

 הדובע ילגרה תשיכרב העקשההש ךכ ,סוריו תעיגפ ןמזב בר ףסכו לטובמ אל ןמז ךל ךוסחל
 .רתויב תיאדכ ,ינש עבט הרהמב וכפהיש ,םינוכנ

 עוגנ ןוטילקת

 םיעוגנ םיצבק

 םיטילקת תוירפס
 תועוגנ

 ימוקמ ןוסחיא

 עוגנ ןויכרא
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 םיירקיעה םינזה 80 לש םישדח הנשימ ינז םיצצ םוי ידימ ,םיסוריו תואמ םיבבותסמ םלועב /

 .פ05 תכרעמ תביבסב ,הכ דע ולגתהש

 םימילאו םישדח םיסוריו ,שוטניקמ יבשחמב תועיגפב רכינ לודיג םג ןמתסה םיעשתה תונשב

 םיעגופה םיסוריו ינז 30-מ הלעמל והוז הז בלשב ,טשפתהל ולחהו םימייקה םיסוריול ופרטצה

 < .שוטנ קמ יבשחמב 7/7 , ,

 כ

 עשעשמ לולעתכ רוקמב רצונש םימת סוריול םג /
 .םיקיזמ םיטנמלא ףיסוהל ןתינ קיזמ יתלבו
 סוריוש תואדווב רמול רשפא יא ךכ םושמ
 6  .קיזמ וניא םיוסמ

 דלומה גח סוריו ..םיינסרהו םימילא ךכ רחא וכפהו םימת לולעתכ הליחת ורצונש םיסוריו שי )

 לש תוימואלניבה תרושקתה תוכרעמב סרה ערז וירבח תא עשעשל ידכ ינמרג טנדוטס רציש

 ףוסב ץרפתהל ויה םירומא רשא ,םירחא םיסוריו ..תובר תונידמב בשחמ תוכרעמב עגפו דפ

 ונווכש םיסוריו ,רתוי המילא הרוצבו רתוי םדקומ לועפל םהל ומרגש םייוניש ורבע האמה

 תוכרעמב ועגפו םיניוול תועצמאב םלועב בבותסהל ולחה ,הפוריאב םימיוסמ םידעיל רוקמב

 וניש ,םיוסמ גוסמ ץבוקב עוגפל ויה םירומאה םיסוריו ינז ,ןפיו הדנק ,הילרטסואב תוקחורמ

 האווסה תלוכי ילעבו רתוי םימכחותמל הרהמב וכפהו ,םירחא םיצבקב םג עוגפל ולחהו הרוצ

 < ,תרפושמ

 אלל הרוצ םינשמו תוריהמב םלועב םידדונ םהש ןוויכ ,הללכהב םיסוריו לע רבדל רשפא יא
 םה ,םיסוריו תונכיתב םויכ םיקסוע םיקירבמ הנכות יסדנהמ ללוכ ,םלועב םישנא יפלא 4,+ףרה
 וז תוליעפל ,שדח גוסמ תולפכתשמ תוינכות רוציל םיסנמו םימייק םיסוריו לש תוינכות םינשמ
 לכונ ובש ןפואה לע העיפשמ איהש ןויכ ,הבושח תיתרבחו תיגולונכט העפשה תויהל הלולע

 - שדת גוסמ ימואלניב רורט תרצוי םיסוריווה תוחתפתה ,דיתעב םיבשחמה תיגולונכטב רזעהל
 .םינותנה דוביע םלועב רורט
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 םיטוריומ ועגפנ בשחמ תוכרעמ ןוילימ 2 תוחפל

 תוחתפתה .רלוד דראילממ הלעמלב םידמאנה םיקזנ תירכה תוצראב ומרג הנכות תולקת/
 הארנכ וכישמי ,ןיעל הארנה דיתעב םיאתמ ןורתפ רדעהב ,הלא םיקזנ ליפכהל הלולע םיסורוה
 התיה םיבר םירקמבו ,בשחמ תוכרעמ ןוילימ ינשמ הלעמל רבכ ועגפנ םייתניב ,לודגל םיקזנה
 ללגב תיתואירב העיגפב וליפא וא םירומח םייקסיע םיקזנב המיתסהו הרומח העיגפה תגרד

 .םיינויח םינותנ סרה

 השקש ביוא ידי לע תפקתומ ,רתויו רתוי הלודג תישענו תכלוה םיבשחמב התולתש ,הרבחה/
 רבודמ ,"ביואה תא רכה" הרמיאה תא םייקל רשפא-יא ךכ םושמ .םיבכרומ ויעינמו ,תוהזל

 תפקתומה היגולונכטה לוצינ ךות תמאותמ יתלבו תיארקא הרוצב םילעופה םיבר םיביואב
 .האווסה יכרוצל

 ליגמ) םיריעצ םירבגב רבודמ ללכ ךרדבש אוה םיסוריווה ירצוי תודוא התע ונל עודיש המ לב כ

 םה .עצוממה לע הלוע םהלש היצנגילטניאה רשא ,(םישולשה תונש תישאר דעו הרשעה

 ללכ ךרדב רבודמ .דדוב באזכ ללכ ךרדב םילעופו תושעותמ תויברעמ תונידמב םיזכרתמ

 דסמימל תניוע השיג םהל שי ,םדא ינב םע רשאמ רתוי בוט םיבשחמ םע םירשקתמה םישנאב

 םיסוריווה ירצוי בור ,םילודג םיילכלכ םינוגריא וא אבצה ,םייתלשממ םימרוג םילמסמ ותואש

 םינינועמה םימרוג ידי לע ולצוני םהיתונורשכש ןכתי יכ םא ,עצב תוואת ידי לע םיענומ םניא
 <.תיטילופ וא תילכלכ תלעותב םיסוריווה תועצמאב תוכזל

 םהב קשנה ילכ תא םיריכמ ונא ,םלוא ,םינפ רסח ביואב השעמל רבודמ וז הללכהל רבעמ

 .וב םילחה םישודיחהו םיפוכתה םייונישה םע םג דדומתהל םילגוסמו ביואה שמתשמ

 הטיש ןאכ ןיא ,תומשב םיסוריול אורקל םיגהונ וב ןפואהמ עבונ הכובמהמ לודג קלח )

 אוהש חינמ סוריו לש "הלגמ" לכ ,האופרב וא הקינטובב ומכ הרורבו תרדוסמ תימואלניב

 רפסמ שי םיוסמ סוריולש בצמ רצונ ךכ .ויניע תואר יפל םש ול איצממו ןזיב לקתנש ןושארה

 .תומש

 יניוול תועצמאב הפוריאמ תירבה תוצראל "םיאבוימ"ה םיסוריול רקיעב הרוק הז רבד

 לש ינשה ורבעמ "םתתיחנ" םע םישדח תומשל םיכוזו םיוסמ םש םע םיעיגמ םה ,תרושקת

 .יטנלטאה סוניקואה

 בתכשל רתוי לק תוינכותה יבתוכל ,םיסוריו לש שדח ןזב רבודמ םא רורב דימת אל ,ןכ ומכ

 >?קלח וא תוינכות "רזחמל" היטנ תמייק ןכלו השדח תינכות רוציל רשאמ תמייק תינכות

 תשק ,קושל עיגמ סוריווה רשאכ ,תמיוסמ הכטמל םימיאתמה םיעטק ןהל ףיסוהלו ותינכות

 < .שדח ןזב וא םייק ןז לש יונישב רבודמ םא תעדל
> 
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 ומכ שממ .תחא תינכותל ,רתוי וא ,םיסוריו ינז ינש לש םיטנמלא םיפרצמ םיבר םירקמב

 לש םינוש םיבושח םיניפאמו םיסוריווה דחא לש טלוב ןיפאמ תאשונ וזכ "האלכה" ,הקיטנגב
 טוריו לש ליעיה הרדחהה ןונגנמ תא תחקל לשמל ,היושע וזכ תינכות ,תוינשמה תוינכותה

 טוריו לש םיליעיה האווסהה יעצמא םעו רחא סוריו לש לופכישה ןונגנמ םע ובלשלו ,םיוסמ

 .ישילש

 וללה תואלכומה תוינכותל אורקל םימעפל השק תונושה תואסריגה ןיב םינטקה םייונישה ללגב
 אלל םיללכתשמו םינתשמ םהו ,ןמז ךרואל םירוהט םיראשנ םניא םיסוריווה ינז ,ןכ ומכ .םשב

 .ףרה
- 

 !הדבוע
 טעמכ תוחוטב תורוגס תוזיראב תוקוושמה תוירוקמ תוינכות

 ךא ,הלאכ תוינכותל םג םיתיעל ורדח םיסוריו םנמוא ,ןיטולחל
 םיירשפאה תוריהזה יעצמא לכב ללכ ךרדב םיטקונ הנכותה ינרצי
 תוינכותב רשאמ רתוי םינטק הלאכ תוינכותב םינוכיסה ןכלו
 םילולע םהש םיעדוי הנכותה ינרצי ,תירוביצ הנכותב וא תויטריפ
 ועגפנ םינותנ וא תוכרעמש ררבתי םא ןיקיזנ תועיבתל ףשחהל
 לע אצמת אל ךכ םושמ .םהלש הנכותה תועצמאב תכרעמל רדחש טוריומ
 םא םג ,"םיסוריומ יקנ" תבותכה תא וללה םירצומה תוזירא
 .היקנ הנכותהש תטלחומ טעמכ תואדו שי

 ר

 ךכ לשב ,."תורגב"ל עיגמ רצומהש דע ,ןמזה םע תונתשהל םיטונ םיסוריווה םג ,הנכות לכ ומכ

 ןזל תכפוה סוריו לש תרפושמ הסריג יתמו הז בלשל עיגה רבכ סוריו הזיא תעדל רשפא יא

 .ולשמ םשל יאכזה שדח

 ,השדח "תוישיא" ןמזה ךשמב לבקיו ,קיזמ יתלבו עשעשמ לולעתכ ךרדל אצי סוריוש ןכתי
 ,ךכ םושמ .הנתשי ומשש ילבמ ,הליחתכלמ וב ויה אלש םיינסרה םיטנמלא וילא ופרצי רשאכ
 דע קיזמ היה אלש גנופ-גניפה סוריו לשמל ,ןכוסמ וניא םיוסמ סוריוש תואדוב רמול רשפא יא
 .םינותנב עגופה ינסרה סוריול עתפל ךופהל לולע הכ

 .תוהז תוינכותב רבודמש תורמל ,תומש רפסמל המ םושמ וכזש םיסוריו םג שי
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 ימיי ינורקע ,רומאכ ,תומשה לע ךמתסהל ילבמ םג םיסוריווה תא גווסל ןתינ ונלומל ,)
 0 :םיסוריו יגוס השולש

 הלעפהה תכרעמ לע םיטלתשמו םינוטילקת ידי לע םירבעומה לוחיתה עטק לש םיסוריו .
 .קסידה לש לוחיתה עטקל תודמציה ידי לע

 ,םש םילפכתשמ ,הלעפהה תכרעמ יצבקל םירדותה הלעפהה תכרעמ לש םיסוריו .

 .תכרעמה לש הדובעה ןפוא תא םיביתכמו

 םע דחי םילעפומו תונוש םושי: תוינכותב םירתתסמה ,םושיי תוינכות לש םיסוריו .

 .המודכו תוינכותה תוגהנתה תא םינשמ ,םינותנב םיעגופ ,םילפכתשמ םה .םושייה

 תידוחי הדובע תטישב םיניטצמ וא ,תוירוגטקה שולש לש םיניפאמ םיבלשמה םיסוריו שי

 יפכו ,הביתכה עגרל ןוכנ רפסבש רואיתה .םהיניפאמ תאו םיסוריווה תא ראתנ ךשמהב ,תרחא

 .עגר לכב תונתשהל םילולע םהיתונוכתו םיסוריווה תומש ,ונרבסה רבכש

 וא

 לע ןיפואמ סוריוש םינעוטה שי ,תיללכ המכסה ןיא "בשחמ סוריו" גשומה תרדגה אשונב וליפא 2

 םג ,קזנ םורגל הדעונש תינכות לכ אוה סוריוש םינעוט םירחאו דבלב תולפכתשהה תלוכי ידי

 -,דבלב תתא םעפ תלעפומו תלפכתשמ הניא סא

 לכ .םלועה לכמ תולפכתשמ תוינכות לש ףסוא וב אצמת ."םיסוריווה רדסמ" הנה ,ןכבו

 .םידבכ םיקזנ ךלש םינותנלו תכרעמל םורגל תולולע וללה תוינכותה

 פס5 תביבסל םיסוריו

 .םיסוריווה בור םינווכמ הילא רשא ,05 תכרעמ לש םיסוריווה רואיתב חתפנ

 תנשב עיפוה הז סוריו לש רתויב םילאה ןזה ,לוחיתה עטק לש סוריו אוה םגבא אג116:

 :האבה העדוהה ךסמה לע העיפומ לעפומ סוריווה רשאכ .9

 םגפא א1116 טסזם1סת 0

 +:סמ 01-6 (?סומןכוג<ס5

 תםסא א1111ת 15%.

 10356 60 0% סאפ

 סת ץסוגנ: 51560

 עצבל ליתתמו העדוהה תא גיצמ אוהש ינפל תוינש רפסמ לועפל ליתתמ 115% 11162

 אצמנש המ לכש ןויכ ,היעבה תא רתופ וניא בשחמה לש ידיימ יוביכ ,תישקה קסידל +0 8%

 .ביגהל תורשפא שמתשמל שיש ינפל דוע סרהנ קסידה לע



 שש.

 וךלש בשחמב אל ?סוריו 8

 ,עודי ןרצי ידי לע הקפוסש תידועי הנכותב רתיה ןיב עגפו תוריהמב טשפתה סג5% 1116

 אל) .דיתעב וזכ הלקת תעינמל םיעצמא תטיקנבו ויתוחוקל יוציפב בר ןוממ עיקשהל ץלאנש

 (.קזנה תרמוח תאו העיגפה ףקיה תא ריתסמ םקלח .וזכ תנגוה תוינידמ םיטקונ םינרציה לכ

 תשכרנה הנכותש החנהה לע ססבתהל םיכירצ םניא םישמתשמה .רורב הלא םירקממ תקלה

 .תכרעמל התסנכה ינפל ,השדח הנכות לכ בטיה קודבל שי ."היקנ" הנכות איה עודי קפסמ

 והז ..פא5-ו ,60א יצבק לש סוריו אוה פבצא תטפמַףסש ארקנה סוריווה

 .תוריהמב לדגי ונממ תועיגפה ףקיה יכ חינהל שי ,דאמ םילאו קבדימ סוריו

 םושיי תינכותש םעפ לכב שדח יאקדנופ ומצעל שפחמ סבא )טסתָססש

 םינותנ תרבעה ןמזב וא עוציבה ,הניעטה תעב רמולכ ,תדבוע יהשלכ

 ₪ .תכרעמל תכרעממ
 הלועפל סנכנ סוריווה ,יקנ תישק קסידל ןוטילקתמ העוגנ תינכות םינעוט רשאכ ,לשמל

 תא ליעפהל הלולע םיסוריו יוליגל תינכות ידי לע עוגנה ןוטילקתה תקירס וליפא ,תידיימ

 .קסידב העיגפל םורגלו כבצ% תטפתשסע

 תילצה אוהו הפוריאב ורוקמ ..00%4 יצבקב עגופה סוריו אוה 26:0פטָפ םג
 ןויכ ,הז סוריו ינפמ דחוימב רהזיהל שי ,תוליעיבו תוריהמב םינותנ סורהל
 יוליגה תוינכות בורש ןמזב תרכומ התיה אלש השדח הטישב לעופ אוהש
 .ובתכנ תוצופנה

 תולגל ידכ ,תוינכותה יצבק לדוג ירחא בקעמ תולהנמה יוליג תוינכות שי
 לש דוקה ךותב רתתסהל םיגהונ םיבר םיסוריו ,ןהב םירתתסמה םיסוריו
 יא םלוא םושייה תוינכות ךותב רתתסמ 262086 .ןתחפנ תא ךכב םילידגמו ,םושייה תוינכות
 יהוז ,ונתשי אל תינכותה לש לדוגה ימושירש ךכל גאוד אוהש ןויכ וז ךרדב ותולגל רשפא

 ,תונשוימל תובר סוריו-יטנא תוינכות תכפוה רשא ,רתויב הליעיו תמכתותמ האווסה תטיש
 האוושה לע תוססבתמה יוליג תוינכות לע ךומסל רתוי רשפא יא 2620מו00צ תעפוה עגרמ ,ןכש
 .ירוקמה ולדוגו יתכונה ץבוקה לדוג ןיב

 תטישב שמתשמ הא סוריו ,,₪אמ-ו ,00% יצבק לש סוריו אוה 1ּהפהמה
 ,העוגנ תכרעמב םיצבק םיליעפמ וא םיקיתעמ רשאכ .,השדח הצפה
 םייק רבכש רחא ץנוק לש םהל קינעמו ,םמש תא הנשמ ג]ּהמהמה
 ,תכרעמב םיצבקה לכ םישבתשמ רצק ןמז קרפ ךות ,ןברוקה לש תכרעמב
 שדח םש הזיא עדוי וניאש ןויכ ,תשגל ץבוק הזיאל עדוי וניא שמתשמהו
 .ול ןתינ

 םניאש םישנאב רבודמ רשאכ רקיעב ,םישמתשמה תא תלכסתמו תנבצעמ הז גוסמ תוליעפ

 תינפקות תוליעפב רבודמ רשאכ דאמ יתועמשמ ץחלה םרוג ,בשחמה תציתמב תונב םישח

 הסרהנש הארנ רשאכ וא ףייע שמתשמה רשאכ דחוימב הריתפ יתלב הרואכלו היופצ יתלב
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 ישחש סעכל םימוד וזכ הלועפמ םיעבונה סעכה ת , ושגר ,םיבושח םינותנ לש תרכינ תומכ
 קא . .תכמס וילעש בושח רישכמ לקלקתמ רשאכ

 לע םיפיקמ םירקחמ ןיא ןידע ,ימינונא אוה ףקותה רשאכ הרמוח רתיב וצרפתי ץלחהו סעכה
 םיסוריוו 21358תחַה סוריו ,בשתמל םדאה ןיבש םיסחיה לע םיסוריווה ינפמ דחפה תעפשה
 ,דדומתהל שי םתיא םגש לוכסיתו סעכ תושגר ןברוקה לצא םירצוי םירחא

 | :די לע לעפומ אוה ,(הז בלשב) קיזמ יתלב סוריו אוה צבמאס6 68

 לוקמרה תועצמאב רכומ ןחל תעמשהל םרוגו תכרעמה לש ימינפה ןועשה
 קתיש אלו םינותנל םיקזנ סוריווה םרג אל תירוקמה ותרוצב ,בשחמה לש
 65 .רתי לופכיש ללגב תכרעמה תא

 ססורהל ילבמ ,פא5-ו .ס0א יצבקב עגפ אוה ,קיזמ יתלב סוריו רוקמב היה פס אס<םנתַש סוריו

 המרג הברה ותוליעי .םירודכ אלל הבור ןיעמ השעמל היהו ,תכרעמה לע דיבכהל וא םינותנ

 .םינוש םימילא םיסוריו לש הרבעה יעצמאכ ותוא לצנל םיברל

 (עק183ַצ %ב6 136ג םג םימעפל ארקנה) ץראה תרצותמ ,םילשורי סוריו

 תנשב הנושארל רתואו דאמ תובר תוכרעמל רדתו הבר תוליעיב לפכתשה

 .פ6-ה ימוהיז ללכמ 60%-כל הז סוריו יארחא ,הכ דע .7

 חינהל שי סוריומ העגפנ ךלש תכרעמה םא ,רפסה תביתכ עגרל ןוכנ

 בורו בר ןמז רבכ רכומ הז סוריו ,םילשורי סוריו לש םינזה דחאב רבודמש

 בורב לפטל תלגוסמ הניאש סוריו-יטנא תנכות .תולקב ותוא רתאל תולגוסמ יוליגה תוינכות

 .רתויב הליעי הנכות הניא םילשורי סוריו לש םינזה

 תוכרעמב עגפ רצק ןמז קרפ ךותו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב "דלונ" םילשורי סוריו

 .יאבצה רזגמב ללוכ ,ץראב תובר

 ול םרוגה "גאב" שי ולש תונושארה תואסריגב .,פא8-ו ,00א יצבקב עגופ םילשורי סוריו

 תסרוקו רתי סמועמ תלבוס תכרעמה ךכמ האצותכ ..שאמ יצבקב ףרה אלל ,בושו בוש עוגפל

 רתיה סמוע סרה םיחווידה יפ לע .עיגמ שדוחל 13-ה ישיש םוי - הלעפהה ךיראתש ינפל

 .הדובע תועש 7000-ב ורבצנש םינותנ הפיתב תוכרעמה תחאב

 םרטש ,טאפט יצבק רתאל החילצמו הזה "גאב"ה תא תללוכ הניא םילשורי סוריו לש 6 הרודהמ

 םרגנה רתיה סמוע ידי לע םדקומ דעומב הלגתמ הניא סוריווה תוחכונ ךכמ האצותכ ,ועגפנ

 "הריגד"ה תפוקתש ןויכ ,רתוי ןכוסמל סוריווה תא ךפוה הז רבד .לופכישה תולועפ ידי לע

 .רתוי תובר תוכרעמב עוגפל סוריול תרשפאמ תכשוממה

 היהשהה ןונגנמ תא ליכמ וניא הז סוריו ,םילשורי סוריו לש - פ - תפסונ הרודהמ םג תמייק



 !ךלש בשחמב אל ?סוריו 0

 הרהזא לכ אלל ,ידימ ןפואב םינותנ סורהל הליחתמ וז הרודהמ ,תירוקמה הרודהמב תמיקה

 .תמדקומ

 ןונגנמב שמתשמ אוה .םילשורי סוריו לש הסריג אוה 563 סוריו םג

 ,ןושאר ימיב ,םשהמ עמתשמכ ,לעפומו םילשורי סוריו לש ליעיה לופכישה

 העיפומ ,לועפל ליתתמ סוריווה רשאכ ,תכרעמה לש ימינפה ןועשה יפ לע

 :העדוהה ךסמה יבג לע

 ס63בְצ 15 5טת3ּ0בְע , אחע ב6 ץסוג אסנת?

 211 שסתא בת תס 13 מּבא6 ץסוג ב 4ו111 םסצ.

 רבכ קיפסה אוה העדוהה תגצה ינפל ,העדוהה תגצה ינפל דוע לועפל לחה פטת68ַע סוריו
 םיצנק לש רותיא ךכב עונמלו הלעפהה תכרעמ לש (םיצבקה תאצקה תלבט) עת1-ב עוגפל
 אוה ןכלו םילשורי סוריו לש ןונגנמה ומכ ליעי הז סוריו לש לופכישה ןונגנמ ,רומאכ ,הלא

 .תוחתופמה תונידמה לכב תובר תוינוגריאו תויטרפ תוכרעמל רודחלו טשפתהל חילצה

 .תובר תוקיזמ תויוליעפ ןידע שי ותחתמאב :םילשורי סוריול תורושקה תופסונ תוער תורושב
 םיתמומ ,םיעשתה תונשב םינוש םיכיראתב לועפל תורומא רשא תונוש תואסריג תומייק
 רשא "ןמז תוצצפ" ליכמ ןהב רתתסהלו תובר תוכרעמל רודחל ךישממה ,סוריווהש םירובס
 .תופסונ תוכרעמ ינוילימל רודחל תונמדזה סוריול שיש ךכ ,םינש דועב לועפל תורומא

 ראוניב 1-ב לועפל הרומא איה ,ס6ת%טת יוניכל התכז ,םילשורי סוריו לש תורודהמה תחא

 :העדוהה תעפוה ינפל ,0

 61606 60 616 2156 (0ת(גצצ

 תויאבצ תוכרעמ שי) קסידבש םיעטקה לכב םיספא םשור ךכ רחאו עג2-ב עגופ הז סוריו

 ינפמ םיתישק םיקסיד ןסחל ידכ םיספאה תביתכ תטישב םישמתשמ רשא רקחמ תודסומו

 .(עסעת8% - ןוגריאה תדוקפ רשאמ רתוי הבר תוליעיב םינותנ תסרוה וז הטישש ןויכ ,םיסוריו

 ,ןכאו ,םירחא םיכיראתב לעפיש ךכ ותוא תנכתלו 06ת6טעַע סוריו תא תונשל רשפאש ןבומ
 הרמוח וא הנכות חתפל וחילצי 2000 תנש דעש תווקל שי ,הלאכ םירקמ ולגתנ רבכ ,יופצכ
 רודחל תילצה רבכש ,06תס0עַעצ סוריה תא דימשהל תילצתש ,םיסוריו תדמשהל הליעי
 .תובר תוכרעמל

 םשל וכז הלא תואסריגמ קלח ,םילשורי סוריו לש תופסונ תושדח תואסריג תוצצ םעפ ידימ

 .יוביגה תורגש ידי לע תלעפומה הסריג םג תמייק ,(היסור סוריו וא 813סא ₪016 לשמל)

 רשאכ לעפומ רשא ע2188צ %תם6 13%מ סוריול םילשורי סוריו ןיב םילכלבמ תוכורק םיתיעל
 דוגינב ,ךא תוינכותה תא סרוה אוה לעפומ הז סוריו רשאכ ,ישיש םויב לח שדוחב 13-ה
 .תרקובמ יתלב הרוצב לפכתשמ וניא ,םילשורי סוריול
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 תנשב הקירפא םורדב הנושארל הז סוריו לש תירוקמה הסריגה העיפוה ,םיחווידה יפ לע
 המ תעדל השקש ךכ ,תורחא תונידממ םג םיחוויד ולבקתנ בר אל ןמז רחאל םלוא ,7
 לע םידמול םיבר תונברוק ,ליעפ יתלב השענ ךכ רחאו ,00% יצבק השולשב עגופ אוה ,ורוקמ
 ססא יצבק ינשב עוגפל קיפסה סוריווהש רחאל תקלדנ 8 ןנוכ לש תירונה רשאכ ותוחכונ
 .קזנה תא עונמל רשפא יא רבכ הז בלשב ,.חישקה קסידב

 :הבידאה העדוהה תא לבקת םא לכמ עורגל תופצל לכות

 ₪6 םסק6ס ₪6 תּבטסמ'6 ג1תססתטסת162066 ץסוג.

 לש וז הרודהמ ,עמ168צ 6ת6 13%6ם סוריו לש ינשה רודה תורודהמב תבלושמ וז העדוה
 הרקמב ,קסידבש םיצבקה לכב עוגפל הלולעו ,תינרותה הירפסבש םיצבקה לכב תעגופ סוריווה
 .שרושה תירפסל הרידח לש

 סוריו וא טסת3ה (םנרגע ,םסטתס1תַצ 2311 םג ארקנה עגמצ עסתָש סוריו

 תוינוגריא תוכרעמל רודחל חילצהש ,לוחיתה עטק לש סוריו והז .הילטיא
 ומכ בושו ךולה ךסמה יבג לע תצפקמה הדוקנ העיפומ ךסמה לע ,תובר

 םלוא ,עצבמ סוריווהש הדיחיה הלועפה יהוז ללכ ךרדב .גנופ גניפ רודכ
 תכרעמה תסירקל ,עהעצ-ה סרהל םרוגה "גאב" םייק תומיוסמ תורודהמב
 .םירקמ 8-ל תחא עצוממב הרוק הז רבד .םינותנ ןדבואלו

 תונושארה תורודהמה ,תכרעמל שדותמ לוחית עוציבב ,ללכ ךרדב ,יד ,הז סוריומ רטפיהל ידכ
 קזנ םורגל תולולע רתוי תורחואמה תורודהמה םלוא ,דבלב םינוטילקתב ועגפ סוריווה לש

 .חישקה קסידל םג רומח

 תנתַשצ-ל המודב .1990 תנשב עיפוהש ןושארה סוריווה היה 62056 סוריו

 עטקב עגופ הז סוריו .ךסמה לע ץפקמ רודכ תעפוהל םרוג אוה ,קסתַצ

 .תישקה קסידהו םינוטילקתה יבג לעש ,סס0א יצבקב םג ךכל ףסונבו לותיתה

 ךירצ אלא סוריווהמ רטפהל ידכ 5 תדוקפ תלעפהב יד אל ךכ םושמ

 ..004-ה יצבק לכ תא םג עוגנה קסידהמ קוחמל

 סב6ּבְסעגנתס-ו 0060565 13 תומשב םג עודיה ,סס1וגפסוגמ עבַע סוריו

 הפישחל הכז אוה ,םיבשחמה תיליהקל בושח תוריש 1989 רבוטקואב השע

 םיסוריווה תפיגמל סחיתהל םיבר ולחה תאז תוכזבו דאמ הבר תיתרושקית

 םיבאשמ תוצקהל םינוגריאה ילהנמ תא דדוע הז רבד ,המיאתמה תוניצרב

 ונגיש םינוכנ הדובע ילגרה םהידבוע ברקב תפטלו תוטבה בושחימה אשונל

 .ןוגריאה לש תובשחוממה תוכרעמה לע

 ורדחש םיסוריו דימשהלו רתאל הדעונש תימואלניב תוליעפ הירחא הררג תיתרושקתה הפישחה

 ץיוושב תובושח תויתלשממ תוכרעמב םינותנ ליצהל וחילצה אשונב םיחמומ ,תובושח תוכרעמל

 םיקנבב ,תובכרה ךרעמב ,תואטיסרבינואב תועוגנ תוכרעמב םיקזנ עונמל וא רעזמלו
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 יתכלממ דסומל ,הילרטסואב הלכו תפרצב לחה - םלועה יבחרב הקינורטקלאו אבצ תוכרעמבו

 רבד לש ופוסב םלוא סוריו לש תוליעפ ללגב םיבושח םינותנ ודבא ןודנולב םירוויעה ןעמל
 ,ןכ ומכ ,םירוויעה יתבבש םיבשחמה יפלאל רודחל חילצה אל סס1וגמסוג8פ ₪3ַצ סוריוש רבתסה
 סוריומ אלא סס1וגומוגפ כ8ַע סוריומ העבנ אל דסומה לש בשתמה תכרעמב העיגפהש ררכתה

 .םילשורי

 יעצמא ואבינ ותוא ,םיבשחמה םלועב והובו והותה .םולשב רבע 9 רבוטקואב 13-ה

 רתוי הנטק תובישח סחיל ולחהו אוש תקעזאב רבודמש ונעט םיברו שממתה אל ,תרושקתה

 .םיסוריווה תנכסל

 תא "וציפ" םרג אוהש םיקזנהו בשחמה תוכרעמב ללותשהל םילשורי סוריו ףיסוה םייתניב
 ,1989 רבוטקוא לש ןולשכה תורמל .סס1טתמט5פ ע8ַצ לש ונולשכ לע םיסוריווה ירצוי
 12-ה ירחא םוי לכ ץצופתהל הלולע ובש "ןמזה תצצפ"ו לפכתשהל ךישממ סס1וגמסוגפ םּהַצ
 ידי לע העגפנש תינכות ,המת אל ןידע השרפהש ןכתיש ךכ תואבה םינשה תחאב רבוטקואב
 ,תינכותל רושקה םושייה תטאהל תמרוג העיגפה ,םיתב 1168-ב הלדג סס1טמ סטפ 23ַצ סוריו
 .חישקה קסידל +ס028% עוציבלו םינותנ דוביאל

 רפס לש תוריכמ םדקל דעונש תמוסרפ לולעתכ רצונ סס1טתמסטפ 53ַע סוריוש םינעוט שי
 איבהל ידכ שדח סוריו רוציל ךרוצ היה אל ,ןוכנ וניא הז רבדש הארנ םלוא ,םיסוריווה תודוא
 תעידיל עיגהל הז סוריווה יטרפ וחילצה הבש תוריהמה םסלוא ,רוביצה תועדומל אשונה תא
 ןוגריא םייקש ןכתיש הרבסה תא םיששאמ תירבה תוצראבו הפוריאב םינושה םימרוגה
 תוכזל שקיבש 0805 00 וסוג66ע 01וגס עודיה ינמרגה ןוגריאב רבודמש ןכתי ,ותוא "ףחתוד"ה
 .םדרטסמאב ךרענש סנכב תימואלניב בל תמושתב

 םינוגריא המכב עוגפל תילצה 234111ם8 76378 וא 6350366 סוריו
 הז סוריו .תיסתי ךומנ ןידע תועיגפה רפסמ םלוא םלועה יבחרב םיבושח
 סוריווה ,םיתב 1704-ב העוגנה תינכותה תא לידגמו ,00% יצבקב עגופ
 ןדבואלו ךסמה תיתחת ןוויכל ,הטמ יפלכ "לופיל" ךסמה לעש תויתואל םרוג
 .םינותנ

 1701 סוריו םג םימעפל םיארקנה םימוד םיסוריול סיסב שמשמו בר ןמז רבכ םייק הז סוריו
 .006-ה תוינכות לש ןלדוג תא לידגמה ןורכזב בשות סוריו אוה 1701 סוריו ,1704 סוריו וא
 .םיתב 1704 םיצבקל ףיסומו תצקמב הנוש ןפואב גהנתמ 1704 סוריו ,םיתב 1701-ב תועוגנה
 .36%]*3136 םג םימעפל ארקנ 1704 סוריו

 יתלבה העומשל סיסב היה םהמ דחא רשא ,םינינעמ םיניפאמ רפסמ שי וזה החפשמה ירבחל
 תא השפיח 6850886 סוריו לש תואסריגה תחא ,15א תרבח ידי לע רצונ אוהש תססובמ
 הלחה העדוהה תא האצמ אל םאו העיגה וילאש בשחמ לכב 18% לש םירצויה תויוכז תעדוה
 .סרה תולועפב

 תטיש ,ותרסהו ויוליג לע דאמ תושקמה תומכתותמ הנפצה תוטישב שמתשמ 0850806 סוריו
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 םיקתוע ינש סוריול ןיאש ךכ תיארקא איה הלעפהה תרוצש ןויכ יוליגה תא תכבסמ דודיקה
 תולעפומה תואסריג שי ,.הנשב םינורחאה םישדוחה תשולשב קר תולעופ תואסריגה בור ,םיהז
 ונכות לכ תסירה ךות חישקה קסידל 50258% תועצבמו רבמצדב 1-ב

 םינוש םינפואב גהנתמ אוה לעופ אוה רשאכו הנשה ךשמב לפכתשמ ויאצאצו 0850806 סוריו
 05 לש האיגש תועדוה תעפוהל תומרוג תורחאו םיוסמ גוסמ םיגצ קר תופקותה תואסריג שי
 .םינגומ םיצבקל תשגל ןויסינ שי רשאכ

 רסמ םיאשונה םיסוריוו ברקב טלושה סוריול ךפה דנליז-וינ סוריו
 תא גיצה טושפש קיזמ יתלב סוריו היה וכרד תליחתב .יטילופ-ויצוס
 :העדוהה

 | 2 | 1/731126 אבז:ג ךוגּבתה , צסוגמ ססמקוג66ד 15 םסאש

 לש רתוי המילא הסריגש רחאל ,דנליז וינב הנושארל ההוז לוחיתה עטקב עגופה ,הז סוריו

 םיחישק םיקסידב תעגופ וז הסריג ,56064 יוניכל הכז אוה תירכה תוצראל העיגה סוריווה

 .םינותנ ןדבואל תמרוגו םינוטילקתבו

 תוצראבש םיסופמקב עגנל ךפה תונושה ויתורוצת לע 31382668 סוריו
 םיינורטקלא סדנוק ישעמ עוציבל ותוא לצנל ולחה םיטנדוטס .,תירבה
 הכז ותוחתפתה ךלהמב .תונוטלשה תא ץוקעל יעצמאכ וב ושמתשהו
 ,56ס0וג1 ,ע6א1םַצ ,צב16ַ ,א67716%6 ןוגכ םינוש תומשל סוריווה
 .11ב23ב+]ּבת-ו 601806ת 63%56 ,500 ,530-320ת%0 ,פ9

 עגופ סוריווה ,תימצע הדמשהל ןונגנמ וליפא ליכמ אוהו ,קיזמ וניא ירוקמה 213668 סוריו

 העיגפ ןווכמב תוענומ תינכותבש תוארוהה ,360% ינוטילקת לש לבגומ רפסמב לוחיתה עטקב

 .תיניצר הדובע תעצבתמ הלאכ תוכרעמבש וחינה םיבתוכהש ללגב הארנכ ,80286 תוכרעמב

 תורודהמהו סוריווה לש רתוי תורחואמה תואסריגהמ הגרדהב ורסוה הלבגהה ינונגנמ

 תוחילצמ ןהש ךכ דימ תולעפומו ,ףוס-ןיא דע ןתכאלמ תא תועצבמ סוריווה לש תונורחאה

 .םיחישק םיקסידלו םינוטילקתל םייתועמשמ םיקזנ םורגל

 היליהקב רתויב ץופנה סוריווה 16191 סוריו היה 218668 תעפוהל דע

 16תג19ת תטיסרבינואב הלגתנ הז סוריה ,הקירמא ןופצב תימדקאה

 םינותנ סורהלו ,ףוח לא ףוחמ דודנל חילצה זאמו 1987 ףוסב הינבליסנפבש

 ללגב טשפתהל הקבדהה הלוכי תוריהמ וזיאב בטיה םיגדמ אוה רשאכ

 הרקמב רתויב תיביטקפאה הדמשהה תלועפ ,םיטנדוטס ןיב םיקסיד תפלחה

 ךותמ שדח קתוע תניעטו עוגנה ססאאגאפ.00א-ה ץבוק תקיחמ איה הז

 ךכ לע ךומסל יאדכ אל םלוא ,הלעפהה תכרעמ לש ירוקמה קסידה

 .ךכ לכ היופצ הרוצב וגהנתי סוריווה לש תושדח תורודהמש
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 הז סוריו ,לוחיתה עטקב עגופ אוה םגש ,ם5ּהגת סוריו ןיבו 2132668 סוריו ןיב ןוימד שי

 השעמל םה הז 'סוריו לש וירצוי ,וירצוי םש לע ,516 וא עּבאגמ+ּבמ1 םזהנם םג ארקנ

 תויוכז תעדוה תפסותב ,םהלש ןופלטה רפסמו םתבותכ ,םמש תא סוריול ופיסוהש םידיחיה

 רומחו יניצר םויאכ וספתנ אל ןידע םיסוריווה רשאכ 1986 תנשב דוע היה הז רבד .םירצוי

 תסססע6 אסמ:נפסמ קש. הדוה ,רתוי רחואמ ,ןיקיזנ תועיבתל םיבתוכה תא ףושחל לולע רשא

 תיעדמהו תימדקאה היליהקב עגפש 1ת66תתם6%6 סוריו תריציב 002ת611 תטיסרבינואמ

 .1988 רבמבונב

 קווישה תרבח די לע הרכמנש תיטריפ הנכותב 8281מ תא וניקתה גמנּב8 21ש1-ו םּבפג%

 ליזב תורכומ תונכות שוכרל יותיפב ודמע אלש םיריית .ןטסיקפבש 182םס2ת6 ריעבש םהלש

 .םלועה יבתרב תוריהמב סוריווה תא וציפהו העוגנה הנכותה םע םינוטילקתה תא ופטח לוזה

 ,זגז6 םג5א םזבנמ :ןגכ םירחא תומש םג שי ,תושדח תואסריגל ןבומכ הכזש ,סוריול

 .תוגס6סת-ו 5םס6 ,]1סמ6

 לש םכחותמה האווסההו לופכישה ןונגנמ לע ורמש סוריווה לש תושדחה תורודהמה לכ
 לש לוחיתה עטקב העיגפ תועצמאב ,תכרעמה לע דימ טלתשמ סוריווה ,תירוקמה הסריגה
 ,קסידה לע םינוש תומוקמב םירתסומה םיעטקל תולצפתה ידי לע ותטילש תא ביחרמו ,קסידה
 \ .םהילא תשגל לוכי וניא שמתשמהש םימוגפ םיעטקכ ךכ רחא םימשרנה

 .סוריווה תיראשל רושיק

 ףסונ רושיק

 לוחיתה עטק

 ןטסיקפ סוריו
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 לש לותיתה עטק תא תוקרוס רשא רותיאה תורגישל רדוח םעּהגמ סוריו
 ןיאש חינהל ןהל ומרגיש תומיאתמה תובושתה תא ולבקיש אדוומו קסידה
 .תכרעמב סוריו

 ,םיבר םיסוריו םש ןיא ןכלו םיבר םיישיא םיבשחמ ןיא תוצעומה תירבב
 בר אל ןמז קרפ ךותו ,ברעמהמ םשל ורדחי םיסוריווהש קפס לכ ןיא ,םלוא
 סוריו היה ןושארה יטיבוסה סוריווה ,תוצעומה תירב תרצותמ םיבר םיסוריו םג שוגפנ
 ידי לע ןגרואש ץיק הנחמב הנושארל עיפוה הז סוריו ,00% יצבקב עגפש 05-62 וא אא
 .תועוגנה תוינכותה תחא תלעפה םע לוחית עצבל תכרעמל םרג סוריווה ,ם"ואה

 תירבה תוצרא יבחרב םיבשחמ 6000-מ רתויב העגפ 1988 תנשב 1260-26% סוריו תוצרפתה

 תטשב יוסינכ תססשסע6 0. אסעמגפסת ידי לע הבתכנ סוריווה תינכות ,הבר הדוהתל התכזו

 .הטילש ללכמ תאצלו לפכתשהל הל םרגש "גאב" הליכה תירוקמה תינכותה ,עדימה תחטבא

 הדבועה תא ומיגדהש הנפצה תוקינכט ללכו םכתותמ היה העגפנש תכרעמה לש תונכיתה

 תרשפאמ ,ץפהל אלא םיסוריו תרידח דגנכ םוסחמ תשמשמ הניא תילנויצנבנוק הנפצהש
 תצפל ידכ .םינבומ יתלבל םינותנה תא ךפוהה תונכית איה הנפצה ,רתתסהל ידכ ןלצנל סוריול
 הדבועהמ ללכ םשרתמ וניא סוריווה ,תתפמב שמתשהל שי םינותנה תא ןיבהלו דוקה תא
 יתלב םינותנ סורהל לוכי אוהש הדימ התואב םתוא סורהל לוכיו םינפצומ םינותנ וינפלש
 היה תירוטסהו תיקוח תואר תדוקנמ םלוא רתויב לודג קזנל ונמזב םרג הז סוריו .םינפצומ

 .תיטפשמה תכרעמה לומ בשחמ יעשפ תדמעהב ישוקה תא םיגדה אוה ,הבר תובישח עוראל
 רצק ןמז קרפ ךותו ,םיבשחמב עדי ירסח םיעבשומב ורחב העיבתהו הנגהה לש ןידה יכרוע

 .אשונה תובכרומ םע דדומתהל וחילצה אל םיטפושהו םיעבשומה ,ןידה יכרועש ררבתה

 תוצראו הקירפא ,הילרטסוא ,הפוריאב םישנא יפלא ולביק אסתענפסת לש וטפשמ ךלהמב

 .סדייאה תלחמ תודוא עדימ ליכהל ויה םירומאש םינוטילקת ראודה תועצמאב ,תירבה

 םישנא ויה םינוטילקתה ילבקמ ןיב .ךשמהב רגסנש ןודנולב דרשממ וחתלשנ םינוטילקתה

 .םירכומ םינותיע לש םייונמו סדייאה אשונב םיימואלניב םיסנכב ופתתשהש

 המנפב תבותכל ףסכ םוכס ותרומת תולשל שמתשמהמ שקיב ןוטילקתה תא הווילש דועיתה

 התלעש תימרתב רבודמ רבתסה .דראי דנלטוקסה ידרשמב םודא רוא הקילדה וז הדבועו

 הווסמב הקיזמ תינכות רמולכ - "ינאיורט סוס" התיה תינכותה ,תוחפל % 100,000 הירצויל

 תא רזתשל ידכ ,תגע-ה סרהל המרג קסידל תינכותה תניעט .תלעות האיבמה תינכות לש

 ללגב בר קזנ םרגנ אל רבד לש ופוסב ,המיאתמ תוריש תינכותב שמתשהל ךרוצ היה םינותנה

 וירקמה דחא ,הלפכתשה אל המצע תינכותהש הדבועה תוכזבו ןינעה הכז הל הברה תמוסרפה

 ראודה תועצמאב ןוטילקתה תא לבקש םדא לש הרקמ אוה וז תינכותל םירושקה םינינעמה

 ןעטו חפהמ ןוטילקתה תא איצוה ,ורבח ,קסידה תא סורהל ילבמ ,הפשאה חפל ותוא ךילשהו

 תא השיגדמ וז המגוד .םיבושח םינותנ לש תרכינ תומכ ךכב סרהו ולש בשחמל תינכותה תא

 .דושח ןוטילקת לכ לש יזיפה סרהב ךרוצה

 ןמז ינפל דע םלוא םלועב םילודגה םיבשחמה ינרצי התע םה םינאירוקהו םינאויטה ,םינפיה



--- 
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 םינושארה םיימוקמה םיסוריווה ,םהירוזיאמ ונילא ועיגהש םיסוריו ויה אל טעמכ בר אל

 הפוריאמ רוזיאל ודדנש םיסוריו םשל ועיגה ןכ ינפל רבכ םלוא ,1989 ףוסב קר ןפיב ועיפוה

 .תירבה תוצראמו

 שוטניקמ תביבסל םסיסוריו

 םרג הז רבד .תסְס16 וא שוטניקמ תביבסל ונווכש םיסוריו טעמ קר ובתכנ 9 ףוס דע

 תוירקיע תוביס יתש שי ,הבר תוירלופופל תקס16-ה הכז הבש ןפי לש תיסחיה תוניסחל

 יבשחמב םישמתשמ םניא םיסוריווה יבתוכ בור ,תישאר :שוטניקמ תביבסל םיסוריווה טועימל

 שוטניקמה יבשתמ רפסמ ןכ ומכ .דעי םרובע םיווהמ םניא הלא םיבשחמ ןכלו שוטניקמ

 .רתוי םינטק תוקבדהה ייוכיס םג ןכלו ע6-ה יבשחמ רפסממ הברהב ןטק קושבש

 יתועמשמה לודיגה םע תוריהמב רדרדיהל שוטניקמה ישמתשמ לש םבצמ לחה 1990 תליחתב

 הדובעב הלחש תיתועמשמה תובחרתהל םג רושק הז לודיג ,הלא םיבשחמב םיסוריווה תועיגפב

 ,אּבְסאּבַּש - כ05 תכרעמל ץותמ רתויב םיצופנה םיסוריווה ויה זא דע ,תרושקת תותשר םע

 אוה תטזת .הגימא לש רתוי תונשי תוכרעמל ₪198-ו שוטניקמ יבשתמל תטדת -ו 5

 1987 תנשב הינמרגב הנושארל הלגתנ אוה ,בר ןמז רבכ םייק אוהו םימושיב עגופה סוריו

 .םלועה יבחרב םיבר שוטניקמ יבשחמב ועגפש הנשמ ינז 30-כ ונממ וחתפתה םייתניבו

 תוארוה רמולכ) רוקמה דוקש הדבועה איה םטדת לש תבתרנה ותצופתל תוביסה תחא

 הנכות תוליבחב עגפ סוריווה ,תולקב ותונשל ולכיש םיסוריווה ירצוי תושרב היה (תינכותה

 אוה םיבר םיבשחמב תונקתומ ויהש תויפארג תוינכותב עגפ אוה רשאכ ,תורכומ תוירחסמ

 .הב עוגפלו ןוגריאה לש תיקסיעה הביבסל רודחל םג חילצה

 סרהלו תכרעמה תליפנל םרוג אוה ללכ ךרדב .ןזל םאתהב ,םינתשמ תא לש םימוטפמיסה

 ."פסמ'< כהמ1ס" העדוהה םג העיפומ 30 181% תנכות תנקתומ םהב םיבשחמב .םינותכנ

 סרגנוקב ,א58-ב םיבר םיבשחמב עגפש דאמ ץופנ סוריו והז ,םימושייב עגופ 560265 םג

 לש םירכומה םייפרגה םילמסה תא הנשמ אוה .תירבה תוצראב םינוש םייתלשממ םידרשמבו

 .שוטניקמה ימושיי

 .םקנ אוה עינמה רשאכ ,תמיוסמ הרטמב עוגפל ידכ בתכנש ןושארה סוריווה היה 5
 הקינורטקלאה תרבחבש םיבשחמל קר רוקמב ןווכו ,רטופש דבוע ידי לע הארנכ בתכנ אוה

 ,םירחא שוטניקמ יבשחמל טשפתה אוה ,1987 תנשב ,וז הרבח יבשחמב עגפש רחאל 5

 .הנחבה אלל םהב עגפו

 תרבעהו תינחלושה רואל האצוהה תויוליעפב לודיגהו תרושקת תותשרב שומישה תבחרה םע
 שוטניקמה לש הלעפהה תכרעמ ,תוקבדיהה תויונמדזה רפסמ םג לדג בשתמל בשחממ םיקסיד

 תכרעמ תא ללכ םיריכמ םניא שוטניקמה ישמתשמ בור ,םישמתשמל הפוקש תויהל הרומא

 התואב ךא שוטניקמל םיסוריווה ירצוי רפסמ תא ליבגמ הז רבד ,.םהלש בשחמה לש הלעפהה
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 םושמ .םיסוריו תפקתמ תעב יוארכ ביגהל עצוממה שמתשמה לש ותלוכי תא םג ליבגמ הדימ
 1990 תנשב עיפוהל ולחהש ,אפאע 58-ו אפאעש ת ,שוטניקמה לש םישדתה םיסוריווה ומרג ךכ
 .הבר הגאדו הכובמל

 תוינכות יצבק ,הניעט עצבל רשפאמ וניאו שוטניקמה לש הדובעה ןחלוש יצבק תא סרוה אפפש
 איה אפעעש לש תונושארה תורודהמהמ רטפהל ךרדה .םיעגפנ םניא םינותנה יצבקו תורחא
 .לוחיתה תעב ססממּהתמב לעו 0ס61סמ לע הציחל

 םרוגה - 1א11-ל םינווכמ הלאל רקיעב ,םירחא םיסוריו ינזל דאמ ףושח שוטניקמה םלוע

 עס16625 םג ,(05 -6 תוגסספא6ס יצבקל המודב) תולועפ לש יטמוטוא עוציב לע יארחאה
 .שיגר דעי אוה (כ05 לש תוירפסל ליבקמה םרוגה)

-% 

 סיטוריווה תוחתפתהב תומגמ /

 רתויו רתוי םימכתותמ םישענ םה ,תרכינ הרוצב לדג םלועב םיבתכנה םיסוריווה רפסמ
 .תרפתשמ םיאתמ יאקדנופ אוצמלו לפכתשהל םתלוכיו

 תוינכות ףוקתל םיסוריווה לש םתלוכיב תיתועמשמ תוחתפתה םיגדמ םּהע% תטסמפסע סוריו

 תוינכות לע תומירעמה האווסה יכרד הנושארל םיגדמ 2620מ0צ סוריוו םיסוריו רותיאל

 .סוריו-יטנאה

 םכחותמ סוריו ,םכחתותמ תונכית אוה םג םיגדמ םיצבק לש תומש הנשמה 18588 סוריו

 ךא הדובעה ןמזב ןיקת הארנ ץבוקה .החיתפה תעב םיצבקב עגופ ,עשאפ יצבקב עגופה רחא

 העיפוה סוריווה תא השעמל המילעמה ,וז הקינכט .ותוא רגוס שמתשמה רשאכ תינש קבדנ

 שי .יטנלטאה סוניקואה ידיצ ינשמ הפינע ,רקחמ תוליעפל דימ םרגו 4096 סוריוב הנושארל

 6 .דיתעב ועיפוי רתוי דוע םימכחותמ םיסוריוש חינהל
₪. 
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 קלח .בושחימה דיתע לע העיפשמ תוניועה תולפכתשמה תוינכותה לש תבחרנה תוטשפתהה

 אל ,ונרעצל ,םיקזח םהינימל םיסוריוה ,הרעשה רדגב ןידע ןקלתו ןיעל הארנ רבכ תואצותהמ

 ןובשחב איבהל תוכירצ םיבשחמה תיגולונכטמ תויבויתה תויפיצה לכ ,.הרשכ הנכות לכמ תוחפ

 תוילילש תועפשה תויהל תולוכי (רחא גוסמ תניוע הנכות לכל וא) םיסוריולש הדבועה תא

 .תויתועמשמ

 .הרשכ הנכות לכמ תוחפ אל םיקזח םיסוריוה

 תיליהק ,שאר תולקב םיסוריול סחיתהלו ךישמהל היהי רשפא יא דיתעבש ,קפס לכל לעמ ,רורב
 לדוג תא ךירעהל שי ,ונייחמ קלחל וכפה םיסוריוהש הדבועה םע דדומתהל צלאת בושחימה

 .תוליעיב התיא דדומתהל םיכרד אוצמלו היעבה

 אקודו הנכסה תרמוח לע דומעל תיעוצקמה תונותיעה יכרועו םיבשחמה יתמומ ורחא הרואכל

 .ידמל םדקומ דעומב תוניצרב אשונה לא סחיתה יקסיעה רזגימה

 היה אל ןכלו הצקה ישמתשמ םע רישי רשקב אצמנ וניא יעוצקימה רזגימהש ךכמ עבונ הז רבד
 הישעתה רחא רתי תובהלתהב ףתסיהל םינעוצקמה םיטונ ןכ ומכ ,תקפסמ הרוצב היעבל עדומ

 תובוט אל תושדח תצפה ,הלש םייתיעבה םידדצהמ תמיוסמ הדימב םימלעתמו םיגציימ םהש |
 .תאז עצבל ןינועמ דחא לכ אלו םיתימע םע הצימא תודדומתהו הצובקהמ תולדבתה תשרוד |

 בושחימה לש ורבע לע ףוטח טבמ

 אקוד עודמ ןיבהלו קוחר אלה רבעב ורקש םיכילהתב רכזיהל שי דיתעה תא תופצל ידכ

 .היעבהמ םלעתהל ורחב םיסוריוה םע דדומתהל םירומא ויהש םישנאה

 הלת םינומשה תונש ףוסב תויתלשממהו תוינוגריאה תוכרעמב םיסוריוה תפיגמ תוטשפתה
 תיגולונכטהו תילכלכה תועמשמה ,תירבה תוצראב רקיעב ,םיבשחמה תישעתב רבשמל ליבקמב
 וליפא ורבד םימיוסמ םירזגמבו הטאה םיבשחמה תישעתב הלח הנושארלש התיה רבשמה לש
 .ןותימ לע
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 הכ הארנ אל דיתעהו גושגשל המרגש תינושארה תובהלתהה הכעד ,הישעתה לש התורגבתה םע
 תישעת יקנע לרוגל המוד היהי םלרוגש שושחל ולחה ןוקיליסה קמעב םיליבומה תומשה ,דורו
 .םיעבשה תונשב ולפנש טיורטדב בכרה

 ,תולודג אל תורבחל ,ךרדה תליחתב ורשפאש םיינשדתה םינממסה הל ודבאיש הששח הישעתה
 םיעיקשמה תובהלתה לע רקיעב ונבנש ,םיביהלמו םישדח םירצומ תוריהמב קושל איצוהל
 ווא אל רבכ תורכחה ,םיירמוח םיטביה לע רתוי ססבתה םיבשחמה לש שדחה רודה ,תוחוקלהו
 .דחא לסל םיציבה לכ תא סינכהל וא ןכתסהל

 הבוטה ותימדת לע רומשל תונָינועמ ויה םיבשחמה ףנע לע טלתשהל ולתהש תושדחה תורכתה

 תנבומ התיה יכה ואלבש ,םיסוריוה תנכס םע דדומתהל ךרוצה תא עינצהל ולדתשהו ףנעה לש

 םינעדמ ןוגכ םיילכלכ םיסרטניא ירסח םימרוג לע ,ןכ לע ,הפכנ לועפל ךרוצה ,דבלב םיטעמל
 .םיסוריוהמ ולבסש הצק ישמתשמו תואטיסרבינואב

 הבחרהב הנד תונותיעה .80-ה תונש ףוס לש םיבשחמה תונותיעב בטיה תפקתשמ וז המגמ
 אל טעמכ ךא דיתעב תויופצה תויוחתפתהכו בושחימה לש םילילשהו םייבויתה םיטביהב

 תודוא ישממה עדימה ,תומכחותמה תולפכתשמה תוינכותה לש ןתוחתפתהל םוקמ השידקה
 ירגאמב ןכו םינעדמו םיבשחמ יבבוח ןיב תינורטקלאה תובתכתהב השעמל אצמנ םיסוריוה

 תומלעתהל תוביסה תא דיתעב וחתניש םינוירוטסיה ,.הצק ישמתשמ םיתרשמה םיירוביצ עדימ
 .רתוי בחר טביהמ רבדה תא תוארל ,יאדוב ,ולכוי תונווכמה תולבחהמ הרבחה לש תכשוממה

 ,ךדיאמ ךא ,.תובושק םיינזוא לע ולפנ אל הלא םלוא םהיתוששח תא ועימשה הצקה ישמתשמ

 הפלחהל ףיטהל הלדח ,תדל תרושקתה תא ךפהש ןדיעב תתפתהל הלחהש בושחימה תישעת

 םייזיפ םירצומ לש םירצוי תויוכז לע הנגהב ךומתל הלחהו תונויערו עדימ לש תישפוח

 .םיילאוטקלטניאו

 םינוגריא ,רוביצה תועדומל םיסוריוה תנכס תא ואיבה םייללכה תרושקתה יעצמא אקוד

 .םינותנה לע הנגהל םיעצמאב טוקנל םינושארה ויה ,הלודג התיה םיבשחמב םתולתש םילודג

 - ןוגכ דבלב םינעוצקמ ידי לע ולאשנ רבעבש ,תולאש ולעהש םינושארה ויה תרושקתה יעצמא

 .ותושרבש הנכותה לע ךומסל הצקה שמתשמ לוכי הדימ וזיאב

 "בושחימה תכפהמ לש הארנ יתלבכה סליכא בקע"כ הנכותה תא רידגהש אסטפטשס6% ןותיעה

 תוסתיתהל וכז אלש םיבושח םיאשונל תירוביצה בלה תמושת תא ונפה תיקסיעה תונותיעהו

 :לשמל ,תיעוצקמה םיבשחמה תונותיעב

 תוענמנ יתלב ןה הלא תואיגש םימעפל .םידבכ םיקזנ תורגל תולולע רשא הנכות תואיגש =

 דודיק תורוש ןויליממ הלעמל שי ,לשמל) ,תומיוסמ תוינכות לש םוצעה ןלדוג ללגב

 .(ובמ'ג סוטמ לש בשחמה תוינכותב

 רורב רשא ,םיבשחמב הבר הדימב היולתה תיריואה הרובעתה לש תימואל הרקב תכרעמ .

 .ץתל יאנתב דומעל לכות םא רורב אל ךא דואמ השיגר תכרעמ איהש
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 .םלועל הארנכ םלשות אל "םיבכוכה תמחלמ" לש הנכותה תכרעמ .

 .הנכות תולקת ללגב םינופלטה תכרעמ לש תוליפנ .

 התובכרומ ללגבש תכבוסמ תיקוח הנכותמ םיעבונה םינוכיסל .וסחיתה וללה םירמאמה לכ

 .שאר תולקב הלא תונעטל הסחיתה ,רומאכ ,םיבשחמה תיליהק ,תקפסמ הרוצב הקדבנ אל

 השדחה םיאלפה תיגולונכטש הבשחמה םצע ,םיסוריוה תפיגמ הצרפ רשאכ עקרה היה הז

 םיבשחמה תישעת קר אל ,תעדה לע תלבקתמ יתלב הליחת התארנ המוגפ תויהל הלולע

 םינומשה תונשב וספיטש םיבשחמ ישנאו עדימ תוכרעמ לש םילהנמ םג ,.תויעבהמ ןיע המילעה

 ושע םיברש ןכתי .תקפסמ תובישח םיסוריול וסחי אל םיבר םינוגריאב לוהינה םלוס שארל

 ,םדמעמ לע םיאמ רבדהש ששח ךותמ תאז

 וששח אלש הדבועה תוכזב ףסכו תכ ורבצ םיבשחמה ישמתשמ ברקב םיבר םינעוצקימ
 רשאכ קוידב םיסוריוה תפיגמ הצרפ ,הלא םיחמומ לש םביל תניגמל ,בשחמה תיגולונכטמ
 ינימה יבשחמ ילגר תא קחדו םינוגריאה לש בושחימה ךרעמב בושח ילכל ךפה ישיאה בשחמה
 תא ןסרל ותילצי אל םאש ,דאמ ןכתי .םינעוצקימה ידי לע וטלשנש םייזכרמה םיבשחמהו

 .ןעוצקימה לא יטרפה םדאהמ ,בוש תוקיפה רובעי םיסוריוה

 בושחימה תושימג לע רתוול םסיסוריוה ונתוא וצלאי םאה

 רזגימה לע תמיאמה תיניצר הנכסכ התע םירכומ םיסוריוה ,המוגע איה דיתעל תיזחתהש הארנ

 תמישר ,בושחימה תויורח תא ליבגהל םתרטמש םיצחלל יאדווב םורגי הז רבד .יקסיעה

 תא תטבאל ידכ .םיירוביצ עדימ ירגאמו תרושקת תותשרב שומישה תא תללוכ םינוכיסה

 םיללכ םישמתשמה לע ופכיש םיחמומל תונפל םישמתשמה וצלאי הלא םימרוגב שומישה

 בישי רבדהש דאמ ןכתי ,בר חכל ,ןבומכ ,וכזי וללה תוקיפה ימרוג ,םמויק תא ואדוויו םישקונ

 םיבשחמלו רזובמ דוביעל רבעמה תעב םתלודגמ ודריש םיבשחמה ישנאל העפשההו תכה תא

 .תוינוגריאה תוכרעמב ושמתשי ןהב הנכותהו הרמוחה גוס לע עיפשי רבדהש םג ןכתי .םיישיא

 .תוחונהו תושימגהמ קלח םג ,ןבומכ ,םישמתשמל דבאי רתוי םיקודה החטבא יכילה םושיי םע

 תוששתה דיתעב ורבגתי ,תכלוהו הלדג בשחמה יאשונב תיללכה תואיקבנהש תורמל

 םישמתשמה תא םידימעמה םיסוריוה לשב רתוי דוע לדגת תוחונה יא ,תושדחה תויגולונכטהמ

 .םיטלשנ יתלבו םייופצ יתלב םיבצמ ינפב

 ףנע ימש לע עגרכ ביעמה רתויב לודגה ןנעה אוה הרקי המ שארמ תופצל תורשפאה רסוח

 תא ןייצש ,תונוכמב ידימ הלודג תולת ינפמ ששחה תא הבר הדימב ריכזמ רבדה .םיבשחמה

 תונימא ןה תונוכמהש חכוה רשאכ ,תונורחאה םינשה םירשעב תחפ הז ששח .םישישה תונש

 .םדא ינבמ רתוי בוט תונוש תומישמ עצבל תולגוסמו דואמ

 ילבמ םג ,וניית תא ,םימעפל ,ןהידיב דיקפהל םינכומ ונא וננומא תא ושכר תונוכמהש ָךחאל
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 תונשל תלבגומ תורשפא קר שי ,לשמל ,סיטה סדנהמלו סייטל .תולעופ ןה קוידב דציכ ןיבנש
 .הסיטה ןמזב םינותנ לש הכרעהו ףוסיא לע ססובמה םכחותמה רושכימה תוטלחה תא

 ל
 הנכסכ התע םירכומ םיסוריוה .המוגע איה דיתעל תיזחתהש הארנ>

 יאדווב םורגי הז רבד .יקסיעה רזגימה לע תמיאמה תיניצר

 <..בושחימה תויורח תא ליבגהל םתרטמש םיצחלל

 רושכימה ןוגכ ,ונייח לע הרימשל וליפאו ונתנגהל תוירתאה תלטומ ןהילעש ,תובר תונוכמ

 תונכיתה תכאלמ םימעפל .םיבשחמ לע הבר הדימב תוססובמ ,ץרמנ לופיטו םיחותינ ירדחב
 תוינכותב ,םיבשחמ תרזעב תוינכותה תא בותכל שיש ךכ ידכ דע תבכרומ הלא םירישכמב

 םיסוריו רתאל רתוי השק תובכרומ תוינכותבש ןויכ רתוי דוע הלודג םיסוריוה תנכס הלאכ

 .םהב לפטלו

 עובנל תולולע תולקתו ,םירישכמה לע ךומסל ןתינ ינורקע ןפואבש ונעדי וליא לבסנ היה בצמה
 היולתה תכרעמ לכש תורשפא תמיק ,רבדה ךכ אל ,ונרעצל ,םלוא ,שונא תואיגשמ קרו ךא

 .יוארכ לועפל ,עתפל ,קיספתו סוריוב קבדית הנכות תוארוהב

% 

 םא סלוא ,ינוידיב עדמ לאכ םהילא וסחיתיו ,םיאבה םישיחרתה תא הארנכ ,ולטבי ,םינקפס

 ,עורפ ןוימיד ,קוחר אלה רבעב בשחנש המ ,תוריהמב התמיא םיבשחמה תיגולונכטש רוכזנ

 תרכח לש הידסיממ נסתת א81א6ע .רתוי הבר תוניצרב ןלהלש םירואיתל סחיתהל ליחתנ

 תנשב םסרופש ,'עתמסוגפמ 6ת6 1.00%1תַש 61855 םשב רמאמב בתכ 2וג6ס668% םיבשחמה

 המ תמשגה ךות םולח רחא םולח שומימ איה םיבשתמה תישעת לש הירוטסיהה..." 8

 ".דבלב ינוידיב עדמ הליחת בשחנש

 יפ לע ,תרחא תניוע הנכות לעו םיסוריו לע תססובמ םתלילעש םירפס ובתכנ רבכ םייתניב

 ,יאקירמאה יניערגה ךרעמה תא קתשל םיטסירורט תצונק הלולע םירפסה דחא תלילע

 .סוריו תועצמאב
/ 

 ,< .90-ה תונשב םיסוריוה ונתוא וכילוי וילאש ןוויכה תא התע שחנל הסע

 .תיתישעת הלבחל ןברוק וכפהי תוירלופופ תוירחסמ תונכות
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 לש הנכותב קיזמ סוריו לותשל תורשפאה ,ריהמ בצקב תירחסמה הנכותל םירדוח םיסוריוה

 לכב ךלוהו ןטק הז יוכיס ,בר ןמז רבכ תמייק ,ספתהל ריבס יוכיס אלל ,הרחתמ הרבח

 .קושב םיבבותסמה םיסוריוהו הקבדהה תורוקמ םיברתמש

 ,םיפסכה קושב םימרוג ,ורטופש םידבוע ידי לע םרגיהל םג הלוכי תירחסמ הנכותב העיגפ

 .דועו םיטנטפו םירצוי תויוכז םקוסיעש םישנא ,םינלמעות

 .םיסוריו לש הרומח היעב שי ןהב תונידממ הנכות אובי ליבגהל תולולע תומיוסמ תונידמ

 יקוח ןיא םייתניב םלוא ,המודכו םיחמצ ,םייח-ילעבל םיעגונה םישקונ רגסה יקוח ונל שי

 ןכתי .םידבכ םיקזנל םורגל הלולע העוגנ הנכותש תורמל תאז ,הנכות לע םילחה רגסה
 בשחמה תוכרעמ לע ןגהל דצעכ םהל וצעייו םישמתשמה תנגהל תולשממה וצלחי דיתעבש

 .םהלש

 תוגהנתה יללכ ,ומשויי וליפא ילואו ,ונכותי ,יתנפוא אשונל ךופהת םיבשחמה םלועב הקיתאה

 .לושירו

 הקיתאה יללכ לש םיירקיעה תונורתיה םלוא ,םיסוריוה תעפשה תא טעמ ןתמת וז תוחתפתה

 בורש תינהל שי ,בשחוממ עדימ לע תוקיפהו תיתוכאלמה הניבה םותתב אקוד םה

 .אשונב סרוק םג בשחמה ידומילב ובלשי תואטיסרבינואה

 .תיצראו תימוקמ המרב םיסוריו ידי לע ועגפי תושיגר תויתלשממו תוירוביצ עדימ תוכרעמ

 הנגה םינתונ םניא ב"הראב הנידמה תקלחמ לש "םותכה רפס"ב םילולכה החטבאה ילהנ
 ילכ םיאיצממ םיסוריוה ירצוי .ףטוש ןוכדעל םיקוקזו ,םיסוריו לש םישדח םינז ינפמ התואנ
 דומעל עדיה תחטבאל םיארחאה תא תוביחמה רתוי תומכחותמ הפקתה תוטישו םישדח קשנ
 ותילצה םיסוריוה ,הכרפוה םיסוריו ינפמ תונסוחמ טא1א תוכרעמש החנהה ,רמשמה לע דימת
 תוכרעמב שומישה תבחרה םג ,הלא תוכרעמל םג ורדחו טא1א לש ןוירשב םג םיעיקב אוצמל
 .עגנה תא הלידגה םייתלשממה םיפוגה ברקב שוטניקמו 5

 תוכרעמל םג רודחל וחילצה םיסוריוש ששחה תא ולעה 1990-ב ךרענש דקפמה תואצות

 תולוק תריפסו העבצהל הפירח תודגנתה היופצ ןכ ומכ .תירבה תוצראב םיבשותה םשרמ

 .תינדי הריפסו העבצהל הרזח לש המגמו תינורטקלא

 ,םיפירח םיעצמא תטיקנל םורגת הלשממה תורישבש םיבשחמב תידיתע העיגפ ינפמ הדרחתה
 ללגב תנמתסמה תיבויח המגמ ,םיעוגנ םינוטילקת ודימשי הנכותה תוירפסש השירד ומכ
 .םינותנ ןוסתיאל דבלב האירקל םידעוימה ספ-תסא יקסידב שומישה תבחרה איה הנכסה
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 םיתורישה רוצייה ,רחסמה ירזגמב ועגפי םילודג םינוגריא לש בשחמ תוכרעמב תורומח תועיגפ
 .תואקנבהו

 םוצעה םיסוריוה רפסמ ללגב ,תוענמנ יתלב ,השעמל ,ןה הלאכ תועיגפ ,תיטסיטטס הניחבמ
 יוביג ינותנ לש סרה איה תידיתע הפקתמ לש רתויב הרומחה האצותה .תונושה תוכרעמב םיקה
 םיסוריוה ינז ידי לע סרגיהל לולע הז רבד .בר ןמז ךשמב ולגתנ אלש םיסוריו ללגב םיינויח
 ינונגנמ תא ךכב םיפקועו ,הניקת הרוצב םיתותפה םיצבקה תא םיגיצמ ךא תכרעמל םירדוחה
 ילבמ םיטוריוב וקבדי םילודג םינוגריאב תובושח תוכרעמש ןכתי ןכ .םיילנויצנבנוקה יוליגה
 .םיעגפנ םיבושח םינותנש עדי שיאש

 השיגה" :1988-ב דוע רמא עדימ תחטבאל החמומו לבונ סרפ ןתח ,א61 50תשהע6₪ ר"ד
 תא וניבהש םינושארה "...ךל הרק רבכ הזש דאמ ןכתי ,תיעטומ 'הרקי אל הז יל' תסרוגה
 ךכל גואדל הבוחה תלטומ םהילעו םיריכבה םילהנמה ויה םיקסעה םלועב בשתמה ךןרע
 .םהינוגריא לש עדימה תוכרעמל רודחל ולכוי אל םישרומ יתלב םימרוגש

 תוכרעמה ,החטבאה יעצמא קודיהל ומרגי תוליבומ תורבחב תיביסמ העיגפ קרש הארנ ,ונרעצל

 תווהמ תוינמו םיפסכ תורבעה ,תותוקל לש תונובשח תודוא עדימ תוליכמה ,תויאקנבה

 .םיסוריול רתויב תויביטקרטא תורטמ

 .םיבשחמל רוביצה תשיגב יוניש לוחי

 סחי תא קדב וב ,הנש םירשע ינפל ךרעש רקס לע 1991 ףוסב רוזחל רומא 216 ןותיעה

 התנתשה חתפמ יאשונ המכל רוביצה תשיגש חינהל שי ,םיבשחמל ,תירבה תוצראב רוביצה

 ןויכ הרבחהו טרפה תא םינכסמ םיבשחמהש ןימאהל םיבר וטנ רבעב .ןיטולחל וז הפוקתב

 אוה בשתמש םלוכל רורב םויכ .תויאמצע תולועפ עצבלו םהילעבב "דורמל" םילולע םהש

 .היליעפמ תוארוה תא תאלממה "השפט" הנוכמ

 תדרח תא םיוושמה שי .םיבשחמל רוביצה תשיגב יוניש תמגמ ןמתסהל הלחה רושעה תליחתב

 תלחמ ינפמ הדרחל ,עדימה תכפהמב ןוחטבה רועריעבו ,בשחמה לש םיסוריוה ינפמ רוביצה

 .םימדוקה תורודב רבדה תפיגמ ינפמ דחפלו ינרדומה ןדיעב סדייאה

 דב .תולחמב קבדיהל םילגוסמה םייח םירוצי לאכ םיבשחמה לא סחיתהל ולחה יללכ ןפואב

 תוכרעמ לע ךומסל םילוכי ונא םאה :ןוגכ תובקונ תולאש רפסמ תולעל ולחה וז השיג םע דבב

 ונתוא םיצלאמ םיסוריוה ?תישפוח עדימ תמירזב םינינועמ ונא הדימ וזיאב ?ונלש עדימה

 .ןהב שמתשהל ונל ורשפאי אל רבד לש ופוסבש תוכרעמ םירצוי ונאש תורשפאה םע דדומתהל

 םיסוריול תופושח םהיתוכרעמש הדבועב ודוי אלו רקשל וכישמי הלשממה ידרשמו םינוגריאה

 .םהמ ועגפנ וא
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 היעב הווהמ הקיזמ תמוסרפמ ששח ללגב ,סוריומ העגפנ בשחמ תכרעמש הדבועה תרתסה

 הינטירבב ךרענש רקסב ,הנתשמ בצמהש םינמיס ןיא םייתניב ,םיסוריוה תפיגמ ץורפ זאמ

 הליג ,םילודג םינוגריאו םיקנב ידבוע ,םישמתשמ 500-מ הלעמל ללכו .1989 תנשב

 תעדל ,עבנ תיסחי ןטקה םיעגפנה רפסמ לע חווידה ,סוריו תעיגפ ווח םישנאהמ 20%-מ רתויש

 ויה םא םג ,סוריול ןברוק ויהש הדבועל ללכ םיעדומ ויה אל םיברש הדבועהמ רקסה יכרוע

 שי ,ועגפנש הדבועה תא דוסב רומשל םיפידעמ םינוגריאה בורש הארנ .ךכב תודוהל םינכומ

 תוודל הבוח שיש יפכ שממ ,םיסוריו תועיגפ לע תוודל וביחיש תונקתל גואדל יוצרש םיבשוח

 .רוביצה תואירב ןוכיסל וא הביבסה םוהיזל םימרוגה םירצומ לע

 תא ריתסהל דחוימב הטונ תיאקנבה תכרעמה ,הנכסה ןדמואב תוויעל תמרוג תועיגפה תרתסה

 לע תססובמה תיאקנבה תכרעמב רוביצה ןומא תא רערעל הלולע הפישחהש ןויכ תועיגפה

 תועיגפו ,דואמ הרקי תויהל הלולע יסנניפ דסומ לש הנכות תליפנ ,ינורטקלא םינותנ דוביע

 קנבה ץלאנש רלודה ןוילימ 5 תא בטיה תרכוז תיאקנבה תכרעמה ,ריתסהל רתוי השק תורומח

 ללגב ועגפנש תוחוקל תוצפל ידכ רלוד דראילמ 24 הוולש רחאל תיבירכ םלשל קרוי-וינ לש

 .רתוי הרקיו הכורא תויהל הלולע סוריו לש הרומח העיגפמ תוששואתהה ,הנכותב "גאב"

 תועיבתל ופשחי םינוגריאהש תוריבסה םג הלדג תויקסיעה תוכרעמב תועיגפה לודיג םע
 ינפמ ןנוגתהל יאופר דויצ לש ןרצי וא םילוח תיב לוכי םאה :ומכ תולאש תוצצ רבכו ,תויטפשמ
 עגפנש רישכמ לש הניקת יתלב הלועפ ללגב ומרגנש תוומ וא קזנב ותוא המישאמה העיבת
 ?סוריומ

 ל
 םיבושח םייטפשמ םימידקת רפסמ ועבקי אבה רושעב /

 רבתסי ,תושדח תולאש ינפב תיטפשמה תכרעמה תא דימעהל ךישמת םיסוריוה תפיגמ
 ,שגנתת וזכ הקיקח ,רבגי "םייניש םע" םיקוח קקוחל ךרוצהו ,תקפסמ הניא תמייקה הקיקחהש
 6 .ישפוחו אלמ ןפואב םיבשחמה תיגולונכט תא לצנל ןוצרה םע ןבומכ

 .םתלועפ ףקיה תא וביתרי םהו לדגי םיינומלאה םיסוריוה ינרצי רפסמ

 רפס יתבב םיסוריו תריציב ןינעה תוטשפתהל םרוג דבלב יוקיחה םרוג ,המגמה היהת וזש הארנ

 תמייק ,ןכ ומכ ,םהב לפטל תויונמדזה רתויו בשחמ ינינעב עדי רתוי שי שדחה רודל .תוללכמו

 קשנ ילכ םה םיסוריוה ,.דסמימל דגנתהל תיתרבחו תיטילופ היטנ ,םישישה תונשב ומכ ,בוש

 .םילודגה םיילכלכה םינוגריאהו תויושרה דגנכ האתמל ילאידיא

 .םיעשתה תונש לש םיסוריוה ירצוי תוברתהל ומרת םינומשה תונש לש םיעוצעצה וליפא
 בקעמ תורטמל םישמשמה םיינורטקלאה םיעוצעצה יובירש םינעוט םיגולוכיספו םיגולויצוס
 םיסוריוה ירצוימ לודג קלחש הארנ .ןדשחו ירסומ יתלב םירגוב רוד תחימצל םרגל לולע
 תומלעתהו רגתאהמ תובהלתה ךות ,תודליה לש בשחמה יקתשמ תא םתורגבב וכישמה
 .ןינעה לש םיירסומה םיטביההמ
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 107 בושחימה דיתע לע םיטוריו תעפוה :9 29 8 ---------------------7--

 החנהה תא לבקנ םא .םהירצוי תא םג ןיבהל ךירצ םיסוריוה תא ןיבהל ידכש ,ןכ םא ,הארנ
 :רקיעה חכה איהש תושדחתהה דוביאב םינכתסמ ונא ,םיילילש םימרוגב רבודמש תלבוקמה
 רבד לש ופוסב ,אובי םיסוריוה תיעבל ןורתיפה ,השעמל ,המידק םיבשחמה ףנע תא ףחודה
 . .םיסוריוה ירצוי תיליהק ךותמ - םינפבמ

 יית6 5600ת8 5615, ססמקט66מ5 ב6 6ג6 יסאלקה הרפסב הבתכ 5תסצעע ?וגמא16 ר"ד
 תוברת ךנתב םיטרפכ םתוא ןחבנ םא קר םיסוריוה ירצוי תא ןיבהל לכונ" :אטמּהת 5ס1מ1%
 8 /" ."בשתמה םע רשקה תועצמאב םיאטבמ םהש םייגולוכיספה םיכרצב תכמותו תאטבמה

 תריצי לע ףרה אלל םידקוש םיסוריוה ירצוי .קתרמ ילאוטקלטניא רגתא ןידע םיווהמ םיסוריוהי)
 <םיבשחמה םלוע ךות לא םלמע ירפ תא םיררחשמו רתוי םימילא ,םישדח םינז

 .םיתואנ הדמשה יעצמא תריצי דדועי םיסוריוה ירצוי רפסמב לודיגה - תובוט תושדח

 ריבדהל ידכ תירבה תוצראב רתויב םילודגה תונורשכה תונגראתה איה ךכל תואמגודה תחא
 יתרזא רמשמ"ל םיבבוח תוצובק תונגראתה רבכ הלחה םיבר תומוקמב ,1ת662מ6% סוריו תא
 הנגה תונכות תלעפה .תילילש וא תיבויח העפשה תויהל הלוכי הלאכ תוצובקל ."ינורטקלא
 .םמצע םיסוריוהמ תוחפ אל תנכוסמ תויהל הלולע וללה תוצובקה ידי לע "םיגאב" תוללוכה
 הב םישמתשמ אל םא םינותנב עוגפל הלולע ,הקזח תוריש תרגיש לכ ומכ ,סוריו-יטנא תנכות
 ."םיגאב" הב שי םא וא הנוכנ הרוצב

 .הטיחס יעצמא ושמשי םיסוריוה

 אלמ | יוליג תושרוד תוטיבה תורבח ,בשתמה יעשפמ רכומ קלח איה הטיחסה

 תויהל םילולע הלא םייוליג ,םיסוריו יקזנ יוסיכל יאנתכ בשחמה תכרעמל הצירפ לכ לש

 הרידחה תדבועש ידכ בר ןוממ םינטחסל םלשל םינכומ םיבר םינוגריאו ,דאמ םיכיבמ

 .הלגתת אל תוכרעמל

 .תירוביצה הנכותה דיתע לע ומיאי םיסוריו ינפמ ששחהו םיסוריו תרידח

 תונכות לש בחר ןווגמ םישמתשמה תושרל הדימעה תירוביצה הנכותה .דאמ המוגע תיזחת יהוז

 .םיסוריוהמ דחפה ללגב םצמטצהל לתה רבכ הלא תונכותב שומישה .יספא ריחתמב תויתוכיא

 רוביצה תא ענכשל ותילצי םיירוביצה עדימה ירגאמ יליעפמ םא קר הנתשת וז המגמ

 .הריבס הרוצב םינגומ םהירצומש

 ילכב ןהילע ןגהל תוירוביצה תונכותה ירצוי תא חירכי םיסוריוה תריצי לש לודגה בצקה ,ךדיאמ

 סוריו-יטנא תונכותל רתויב בוטה הצפהה יעצמא םג םה םיירוביצה עדימה ירגאמ ,םיליעי קשנ

 .תומייק תונכות לש םינוכדיעלו תושדח
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 וטקני עדימה ירגאמ ילהנמו םיירוביצה עדימה ירגאמ תועצמאב טשפתהל וכישמי םיסוריוה

 ,דורשל וחילצי אל םיססובמ תוחפהו םינטקה םירגאמהש ןכתי .רתוי םימכחותמ הנגה עצמא

 .ףלוסמ עדימו הלומעת תצפהל ושמשי םיסוריוה .
% 

 לש םיבשתמל רודחל רבכ וקיפסה םה ,הלומעת תצפהל ילכ בר ןמז רבכ םישמשמ םיסוריוה

 תיצאנ-ואינ הלומעת ץיפהלו ,ללח תוניפסב םייניערג םינעטמה תרבעה דגנ עירתהלו אגפת

 .תירבה תוצראב

 ,תוריתב תלומעתל דעי ושמשי תיב לכל טעמכ רבכ ורדחש םיבשחמה .בתרתת וז המגמש הארנ

 תורבחה ,תירתסמ תמוסרפ םשל ולצוני אל םיסוריוהש הארנ םלוא המודכו ,תיתד הפטה

 6- .ןהירצומל 5השלכ הרוצב רשקתת םיסוריוה לש תילילשה תימדתהש וצרי אל תוירחסמה

 יעצמאכ תינורטקלאה תרושקתל רוביצה שכורש ןומאה תא םצמצת םיסוריול הלודגה הפישחה

 .םינותנ דוביעל

 ןומאה דוביא איה בשתמה תוכרעמל םיסוריו תרידח לש רתויב תורומתה תואצותה תחא

 .ךכ לכ חונו ישפוח תויהל לכוי אל דיתעב וללה תותשרב שומישה ,תרושקתה תותשרב

 ינוכמו םינעדמ ןיב עדימ תרבעהל ינויח ילכ וויה תרושקתה תותשרש ןויכ דאמ רומח הז רבד
 ,יעדמה רקחמה בצק תטאהל רישי ןפואב םורגל לולע תרושקתה תותשרב ןומאה דוביא ,רקחמ

 .יסדנההו יאופרה

 התע םידמוע םיבשחמב שמתשהל םידבועה תא דדועל ידכ םיבר םיבאשמ ועיקשהש םינוגריא
 רומשל ידכ חוטבה בושחימה יללכ תא םידבוע םתוא לע תופכל םהילע :הלק אל המישמ ינפב

 .ןוגריאה לש עדימה תוכרעמ לע

 םע םיקומע ןומא יסחי ותתיפש שוטניקמה ישמתשמ ברקב דתוימב רומח ןומאה ןדבוא

 .םהלש תויתודידיה בשחמה תוכרעמ

 ומכ ,םיינוציח וא םיפתושמ םיבאשמב שומישה ןפוא לע עיפשהל םג לולע ןומאה ןדבוא

 האצוה לש תומישמ תועצבמה תוריש תוכשל וא ,םיבר םישמתשמ תותרשמה רזייל תוספדמ
 .תינחלוש רואל

 .םיסוריוה ללגב תמיוסמ הדימב לבגות תוירוביצה תרושקתה תותשר תוחתפתה

 ירקיעה הרובעתה ילכ ןה תיקסיע-ןיבה תרושקתב בושח ילכ התע תווהמה תרושקתה תותשר
 תמושת תונפהל ןהילע רוביצה תא תרשל ךישמהל ולכוי תרושקתה תותשרש ידכ .םיסוריוה לש

| 
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 תא ןבומכ ליבגי רתוי םיליעי החטבא יעצמא םושיי ,החטבאה יאשונל רתוי הבר בל

 .תמיוסמ הדימב ותחפי תרושקתה תותשרמ תולעותהו םישמתשמה

 .תלעות םג היהת וז הדרפהלש ןכתי .תוינכותו םינותנ ןיב רתוי הלודג הדרפה היהת תותשרב
 הליעי הדובעל םורגל יושע םמצע םיבשחמב תוינכותה זוכירו דבלב םינותנל הרובעתה תלבגה
 םיסוריוה ינפב רוגסי הז רבד .םיקסיד אלל הדובע תונחתב לודיג לוחיש םג ןכתי ,רתוי הריהמו

 .בושח הסינכ רעש

 בושחימה ףנעב רתוי תוליעפ ויהי םישנ

 וז הדבועש ןכתי ןכלו ירבג פיטואירטס םע םיהוזמ םיסוריוה ירצוי ,רתויב עורפ שוחינ והז

 .בשחמה תועוצקמב םישנ לש רתוי בר רפסמ תקסעהל םורגת

 תא רתוי שיגדהל תוטונ םישנ ,.םיסוריוה תיעב לע עיפשהל יושע ףנעב םישנה תעפשהב לודיגה

 תישונא רקיעב איה םיסוריוה תיעבש ןויכו ,(המודכו םיליעפמה תואירב) םיישונאה םיטביהה

 .רתוי הבוט הרוצב התיא דדומתהל ולכויש ןכתי ,תיגולונכט אלו
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 10 קרפ

 סוריח תינכות ךמצעל ןכה
 דעו סוריומ - הרצ לכל

 המדא תדיער



 וח₪-. .
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 רפסמ םיבר וליג 1989 רבוטקואב 17-ב הינרופילק ןופצ תא העזעזש המדאה תדיער רחאל

 ינפמ םינותנה לע הנגה תוינידמ חותיפב ועייס וללה םיתקלה ,בושחימה תודוא תותימא

 .תורחא תורצו םיסוריו

 ףנע הווחש רתויב לודגה עבטה ןוסא התיה ןוקיליסה קמע לע םג החספ אלש המדאה תדיער
 םלוא םינותנל םירומח םיקזנ ומרג םיבר םיסוריו ,דחאכ םישמתשמו םינרצי - םיבשחמ
 .המדאה תדיער ומכ תיטמרדו הרורב התיה אל םתעפשה

 ידכ המדאה תדיער תא לצנל רשפא ןכלו ,םיסוריומ רתוי הברה תוישחומ המדא תודיער
 לש בתר ןווגמ םע דדומתהל םהל ורשפאיש תוששואתהו הנגה יעצמא טוקנל םישנא ענכשל
 תדיער וא תדלקמה לע הכפשנש הפק סוכ ,ןמקנ דבוע ,סוריו ,קרב תכמ - תוירשפא תועיגפ
 .המדא

 :םיירקיע םיחקל 5 וקפוה הינרופילק לש המדאה תדיערמ

 לכ אלש ןבומ ,םדוביעל תשמשמה הרמוחה ךרעמ רתוי ללכ ךרדב לודג םינותנה ךרע 1

 ינפל םינושה םינותנה לש תיסחיה תובישחה תא ךירעהל שי ןכלו ,םיינוית םינותנה

 .הנגה תוינידמ ןנכתל םיליחתמש

 םע דבב דב ,.תוריהמב םיקסע סורהל לולע םתוא דבעל תלוכיה ןדבוא וא םינותנה ןדבוא .2

 .תונוסא ינפמ ןנוגתהל ךרוצה - המדיקה ריחמ תא םג םלשל ךילע קסעה בושחימ

 םהל םיקוקז רשאכ אקווד היופצ יתלב הרוצב תולעופ תוינוציחו תוירוביצ תוריש תוינכות 3
 ןכתי .םיתוריש ינתונו םיקפס וא ןופלטה ,למשחה לע דימת ךומסל רשפא יא ,דחוימב
 .ךמצע תוחוכב תויעבה םע דדומתהל ץלאתש

 .תורישיה תואצותהמ רתוי תורומח תויהל תולולע ןוסאה לש תופיקעה תואצותה .4

 .דאמ םיליעי תויהל םייושע םימכחותמ יתלבו םיטושפ תונויער ,תמלתשמ תויתריציה .5

 ירגאמ ,שוטניקמ יבשחמ לש םינשי םימגד ,26 ימאות ,םידיינ םיבשחמ תרימש לשמל
 .ןוסא תעב םהילע ןגהל היושע הריסב וא תינוכמב המודכו עדימ
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 םייטרפ םישמתשמל םג םימיאתמ םה .םילודג םינוגריא לע קר םילח םניא הלא םיחקל
 .םינותנבו םיבשחמב תולת םיחתפמ םילודג אל םיקסעו םייטרפ םישנא םג .םינטק םינוגריאלו

 .תוננוגתה תינכות תריציל ךרדב ןושארה דעצה איה תכרעמה תושיגרבו וז תולתב הרכהה
 .הליעי תוננוגתהו תונכסה יוהיז אוה ינשה דעצה

 םיינויח םינותנ סהמ

 םינותנה תובישח תא םישיגדמ םניא המדאה תדיער ידי לע ומרגנש םיקזנה לע העווזה ירופיס
 .קסעה תודרשיהל תמאב םיינויתה םינותנה תא רתאלו םתוא גווסל ונל םירזוע אלא דבלב

 לע תחנת הצצפש ךל עדונש תיננ ?רתויב ךל םיבושחה םינותנה םהמ תמאב עדוי התא םאה
 ץתל יאנתב תיביטקניטסניאה הטלחהה ?ליצהל טילחתש עדימה המ - תוינש 30 דועב ךדרשמ
 .הבשחמו תעד לוקיש רחאל עיגת הילא הטלחהה היהת אל

 רשאכ הלבקתה הזופתה הטלתהה ,בטיה תאז םיגדה הינרופילקב המדאה תדיער לש ןויסינה
 ורשפיאש רחאל הלבקתה רתוי הלוקשה ,הינשה הטלחתההו תוריהמב תונפתהל םהילע היה
 דמלנ ךשמהב .םיינוית םירבד ץלחל ידכ לבגומ ןמז קרפל ,םינכוסמה םינבמל רוזחל םישנאל

 .םינותנה ךרע תעיבקל תוטיש רפסמ

 ןויכ םקלחו קזנה תא דומאל רשפאל ידכ םקלח - םינינב יפלא ומטאנ המדאה תדיער רחאל
 וליפאו םימי ,תועש ךשמל םינותנהמו םיבשחמהמ וקתונ םישנא תואמ .,םינכוסמ וזרכוהש

 .תוומ תכמ רבדה הוויה םיבר םיקסע רובע ,תועובש

 עיגהל םהילע היה רתויב םירצק ןמז יקרפ ךשמל םינינבל סנכהל םישנא רפסמל ורשפיא רשאכ

 .ליצהל םישקבמ םהש םיטירפב רוחבלו תובושח תוטלחהל תוריהמב

 לולע הז רבד ,המדא תדיער ןמזב קר םייק וניא םיינוית םינותנ תוריהמב ליצהל ךרוצה

 רשא ,רתויב שיגר סכנ םה םינותנה ,רורט תפקתה וא הרעס ,ןופטיש ,הפירש תעב םג שתרתהל

 .תוטיבה תורבח ידי לע הסוכמ וניא םיבר םירקמב

 הז רבד םג .ומצע ןוסאה ידי לע תורישי םרגנ וניאש ינשמ קזנ קר אוה םינותנה ןדבוא םימעפל

 .המדאה תדיער ןמזב חכוה

 ודבא םינותנה .המדאה תדיער ללגב םינותנ יצבק ודביאש תורבחה תחא התיה םס:18ת6 תרכח
 לע ולעפוהש תורטממה ללגבו המדאה תדיערמ הקוזינש תרנצ ידי לע ומרגנש תונופטש ללגב
 תא ודימעהו םיוסמ ןמזל ןינבה תא בוזעל וצלאנ הרבתה ידבוע .שא יוליגל תכרעמה ידי
 החילצה ,השק העגפנש ,הרבחה ,ושביתיש ידכ הרבחה לש סינטה ישרגמ לע םיבשחמה
 תנכה ללכ הנגהה ךרעמ ,דעומ דועב הניכהש םוריתה תינכות תוכזב תוריהמב ששואתהל
 יוביג יקתוע .ועגפנ אל ןכלו קחורמ םוקמב ורמשנ יוביגה יקתוע ,םיבושח םינותנל םייוביג



 ויד תת רככת

 !ןךלש בשחמב אל ?סוריו 4

 םייתרגש םירקמב םג אלא התע ראותש הז תמגוד ,םייטירק םיבצמב קר אל םיינויח הלאכ

 .סוריו תעיגפ ומכ רתוי

 ןשע יקזנ תרושקת ימיכ קזנ
 טלחומ סרה השיג תלבגה

 םיעוגפ חתמ יווק

 םינכוסמ םירמוח

 הלבח

 ודמל ןהינותנל םימיאתמ םייוביג וכרע אלו המדאה תדיער יתקל תא ודמל אלש תורבחהמ קלח
 תפסונ םעפ וקסיצנרפ-ןסב םידרשמ ינינב תונפל ךרוצ היה תועובש רפסמ רחאל .ףסונ חקל
 המרג םידרשמ ינינב המכ לש תינמזה הריגסה .,םינינב המכב עגפו טטומתה ףונמ רשאכ
 דבוע חולשל ,וללה םיקסעהמ דחא לכל ורשפא תונוטלישה .םיקסע 150-כב תוליעפה תריצעל
 ידכ ,רתויב םיינויתה םירבדה תא ,תוקד 20 דע 10 ךות ,ץלחל ידכ ןינבה ךותל םיינש וא
 .רחא םוקממ קסעה תא ליעפהל

 המדא תדיער

 שא

ָ 

 ו ַ

 ה

 לשמל) םינוש םינותנ יצבקו תותוקל יטרפ םע תומישר ללכ ךרדב ויה רתויב םיינויחה םיצפחה
 ולכ: רחא רתאב םיבשחוממה םינותנה לש יוביג יקתוע ורמשש םיקסע ילעב ,(תורוכשמ יצבק
 .הרקיה הרמוחה תלצה לע וליפא בושחל םמצעל תושרהל

 ןופצב םיבר םינוגריאל המרג םיירתסמה םירשקה ראשו תוחוקלה יצבק לש םכרעב הרכהה
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 םיצנקה לש םייטנגמ םיקתוע רומשלו םייוביגה אשונב השדח השיג םמצעל שבגל הינרופילק
 ,ספדומה קתועה לע בר ןורתי שי יטנגמ ןוסחיא יעצמא יבג לע רמשנה קתועל .ףסונ רתאב
 .רחא בשחתמ יבג לע תידיימ ותוא דבעל ןתינש ןויכ

 םיבשחמה תא ליצהל ורחב ,המדאה תדיער ירחא ,הרמוח ץלחל ןמצעל תושרהל ולכיש תורבחה
 היה ןתינו םיעוזעזב רתויב הבוט הרוצב דמע הזה דויצה ,םהלש יפקיהה דויצהו םידיינה
 ןמזב הלצה לכח תווהל םג יושע דיינה בשחמה .,םייפולח םירתאב תיסחי תולקב וליעפהל
 תא הבכ - סוריו ידי לע העגפנ ךלש תכרעמהו ,הפוחד הדובע עצבל ךילע םא .םיסוריו תעיגפ
 .ץחל אלל סוריוה תיעבב לפטל לכות הדובעה םויס דחאל .דיינה בשחמל רובעו תכרעמה

 ? רבשמ תעשב הלועפל תכרעמה תא ריזחת ךיא

 תויוליעפ תוכירצ ןוסא רחאל .תונקדקדב הננכתל שיו ,דואמ הבושח הריהמה תוששואתהה
 םילוכי םניא םיבר םייאופרו םייסנניפ תודסומ ,תוריהמב הניקת הלועפל רוזחל תובכר תוינויח

 םא השק ועגפי םיבר םיקסעו םייתעש וא העשמ רתוי לועפל קיספהל םמצעל תושרהל

 -.הממימ רתויל קספות םתלועפ

 שארמ גואדל םג ךירצ םינותנה תומלש לע הרימשב יד אל
 .םדבעל ורשפאיש םיעצמאל

 םיתיעל תעגפנ למשחה תשרש איה ,למשחה תכרעמב יולתש ימ לכ לש תיזכרמה היעבה

 ךשמל ,םדא ינב ןוילממ הלעמלל למשחה תקפסא הקספוה המדאה תדיער ןמזב ,םוריח ירקמב

 הז רבד .,שומיש ללכמ ואצי םירוטרנגה םגש רבתסה םיבר םירקמב .םימי וליפאו תובר תועש

 םיעצמאל שארמ גואדל םג ךירצ ,םינותנה תומלש לע הרימשב יד אלש הדבועה תא שיגדמ

 .םדבעל ורשפאיש

 הרומא התיהש הרכחל המגוד הווהמ 58 ע2התס1500 6תתסת1081 38 עאּהת1תסע ןותיעה

 התיה תינכותה יפל ,יוארכ הננוכתה אלש רבתסה דבעידב ךא ,םוריח ירקמל בטיה ןנוכתהל

 םוריחה תאיציב ןקתוהש םוריח רוטרנג םע דובעל ,םורית הרקמב ,רובעל הרומא הרבחה

 םיכירצ םיכרועהו םיבתכה ויה םוריח תעבש היה רבדה שוריפ ,שוטניקמ יבשחמ רפסמ ןיזהו

 היגולונכטלו רתוי םינשוימ םיבשתמל רובעלו םהלש תומכתותמה הכירעה תוכרעמ תא בוזעל

 תא םג עצבל ושקתה תונשיה תוכרעמל םיליגר ויה אל רבכש םידבועה .תוחפ תמכחותמ

 .דעומב תאז לכב עיפוה ןותיעה ,רבד לש ופוסב ,רתויב תוטושפה תומישמה

 שכרו רתוי הבוט הרוצב םוריח ירקמל ןותיעה ןנוכתה המדאה תדיער יתקל תקפה רחאל

 .רתוי םישידח םידיינ יוביג יבשחמ
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 םיווהמ םיסוריוה םג .תונותיעה לש תובשחוממה תוכרעמה לע תומייאמ המדא תודיער קר אל

 םיפיסומו הכירעהו םילילמתה דוביע תוכרעמב הרומח הרוצב םיעגופה םיסוריו םנשי .הנכס

 .תובתכל םייטילופ םירסמ וא םימיוסמ תומשל יאנג תולימ

 לש תובשחוממה תוכרעמל דחוימב םינכוסמ םייטילופ םירסמ ריבעהל םתרטמש םיסוריוה

 יוביגה תכרעמל תוריהמב רובעל רשפא ,וזכ תכרעמל סוריו תרידח שי רשאכ .תונותיעה

 רבד .הקפהה לש םינמזה תותולב דומעל ידכ םייזיפ תונוסא םע תודדומתהל רוקמב הננכותש

 .יוביגה תוכרעמ תלעפהב בטיה ןמאתה םידבועה תווצ רשאכ דחוימב ליעי הז

 .תוששואתהל הבר הדימב םורתל תולוכי דאמ תועונצ תוברזר םגש וניאר המדאה תדיער ןמזב

 תצג 00:6%5%ע-ו קסתמ אסג+66 וקסע ,רטכיר םלוסב 7.1-ל העיגה ותמצועש ,שערה ןמזב

 82% גוסמ סוריו לורטינב ,ןוקיליסה קמעב עדימ ירגאמ תוליעפמה תורבחב חתפמ ישנא -

 .תעסתףסנ

 לש לורטינה תלועפ תא שבשל וסינו "רוחשה תוחוכ"ל ופרטצה עבטה תותוכש היה הארנ
 ורהימ שערה ץורפ םע ,תירבה תוצרא ינחרב הרבתה תותוקל תא גיאדהש םילאה סוריוה
 הנחש ןוורקל תאצלו םנחלוש לע ויהש םידיינה םיבשחמה תא תחקל 6%66-ו 00ע665%ע
 תכרעמש רחאל ,הנגהה תינכות תא םילשהל וחילצהו שדחה םוקימב דובעל וכישמה םה ,רצחב
 קיצהל ףיסוה אל סוריוהו עדימה רגאמב הנגהה תנכות הנקתוה ,לועפל הלחה למשחה

 .תוחוקלל

 תויאופר תוכרעמב םיסוריו תעיגפ לש הרקמב בוט יוביג םג םישמשמ םידיינה םיבשחמה

 .תונוש

 .תוללוסה אשונל םג סחיתהל שי יוביג תורטמל םידיינ םיבשחמב שמתשהל םיננכתמ רשאכ

 .שומיש ללכמ םיאצויו ,םירוטרנגה םג תובורק םיתיעל םיעגפנ םוריחת הרקמב

 למשחה תקספה ןמזב .וקסיצנרפ ןס לש ץרפמה רוזיאב םירוגמ תוריסב םייח םישנא יפלא

 ךכ .םירישכמה תוללוס תא ונעטש תויאמצעה למשחה תוכרעמ הלא תוריסב ולעפ תיללכה

 .לועפל תוריסבש תוכרעמה וכישמה ,הלועפ ללכמ ואצי תובר םיבשחמ תוכרעמש ןמזבש הרק

 יוק ,שערה ןמזב רתויב ליעיה תרושקתה יעצמא היה םדומו דיינ בשחמ תועצמאב גויחה םג
 רשק רוציל ותילצה אל םיבר םישנא ,תאז תורמל ךא תוריהמב ונקות שערב ועגפנש ןופלטה

 םיגייתמה לע דואמ לקה םדומ תועצמאב יטמוטואה גויחה .םיווקה לע סמועה ללגב ינופלט
 .םילכסותמה

 תותשר רשאכ .שערה רתאל תרושקתה לע הרימשב דאמ ועייס םיירוביצה עדימה ירגאמ םג

 םילוכי עבט ןוסא וא הלבח ,סוריו ללגב הלועפ ללכמ םיאצוי ינורטקלאה ראודהו תרושקתה

 םיבשחמ ויה ,וקסיצנרפ ןס ץרפמ לש עדימה ירגאמל ,ףילחת תווהל םיירוביצה עדימה ירגאמ

 םיירוביצה עדימה ירגאמל ,תוינוצית תוללוס תועצמאב םליעפהל היה ןתינ ןכלו םימדומ םידיינ
 .ןוציתה םלועלו ריעל תרושקת יתוריש קפסל היה ןתינ ןתוכזבו תומיאתמ םוריח תוינכות ויה
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 םורח םורופ רוציל 6סהקוגפסשט6 תרבח התילצה הבש תוריהמה איה ךכל תואמגודה תחא
 .ןוסאה תעב ינויח עדימ ריבעהו םירבח ןוילמ יצחמ הלעמל תרישש

 ירישכמ וליאו ,סכנל םייטוחלאה ןופלטה ירישכמ וכפה ןופלטה יווק ועגפנ םהבש םירוזיאב
 .ךרע רסח ילכל עגר ןיב וכפה םיבר םילהנמ לש םהיתונחלוש תא וראפש םימכחותמה ןופלטה

 םג םייטוחלא םינופלטב שמתשהל תורשפאב ןינעתהל םיבר םימרוג ולחה שערה תובקעב

 הלצה לבח תויהל לוכי םייטוחלא םינופלטו םידיינ םיבשתמ לש בוליש .םינותנ תרבעה יכרוצל

 ידכ ,הזה דויצה אצמנ ןכיה ועדי םינושה םינוגריאב החטבאל םיארחאהש יאדכ .ןוסא תעב

 .םוריח תעשב תוריהמב וליעפהל היהי רשפאש

 תטשל ץוחמ םידבועה תוריכמ ישנא ידיב אצמיהל םג םילוכי םיבושח םינותנ לש יוביג יקתוע
 .תוששואתה תורטמל שמתשהל ,ןבומכ ,רשפא הלא םינותנב ,ןוגריאה

 ?ודבאש סינותנ רזחשת דציכ

 םינתונו הרמוחל םינוקית םיעצבמה םימרוג לש תובותכ םג ףיסוהל שי םורית תעשל תומישרל

 תדיער ומכ תיביסמ העיגפ לש הרקמב ,ןבומכ ,לדג הלא םיתורישל שוקיבה ,רוזחיש יתוריש

 .םיוסמ רוזיאב תזכרתמה הלודג םיסוריו תפקתמ וא המדא

 םיצפח רשאכ וא הפצרה לא ןתחלושהמ ולפנ רשאכ תובר בשחמ תוכרעמ ועגפנ שערה תעב

 תויזיפה תועיגפב ודמע ,תאז תמועל ,תודיינה תוכרעמה ,םהילע ולפנ ,לשמל תורקת ,םידבכ

 הלודג דוביע תמצוע שי תועובקה תוכרעמה לש םיחישקה םיקסידל ,רתוי הברה הבוט הרוצב

 סוריו רשאכ םג הלועפ ללכמ תאצל לולע תישק קסיד .תיויפ העיגפל דאמ םישיגר םה ךא

 .םינוטילקת תרזעב תיסחי תולקב רבגתהל ןתינ םינותנל קזנה לע םלוא ,וילעש םיצבקל רדוח

 תרימשל הליחת גואדל ילכמ םהלש םיחישקה םיקסידה תא ןקתל םיבר ורהימ שערה רחאל

 לעופ וניא קסידהש ןויכ .םיסוריו תפקתמ תעב םג םימעפל הרוק המוד רבד .םהילעש םינותנה

 הנכותב אוה היעבה רוקמ השעמל רשאכ ,הרמוח תלקת תמייקש חינמ שמתשמה ,יוארכ

 החמומ םע םדוק ץעיתהל ילבמ ןוקיתל קסידה תחילש ,הרקמ לכב ,קסידה לע תחקפמה

 .רתוימ םינותנ ןדבואל םורגל הלולע קסידה לעש םינותנה תא ליצהל רשפא םא קודביש

 הכירצ הלצהה תלועפ םלוא ,הובג אוה חישקה קסידה לעש םינותנה לש תודרשיהה רשוכ

 ליעפהל םיסנמש ינפלו קסידל תשגל יאנכטל םירשפאמש ינפל ,ןינעל החמומ ידי לע עצבתהל

 .םיסוריו רותיאל תוריש תוינכות

 לועפל םילוכי יוביג ינוטילקתש הדבועה לוצינ ידי לע בר ןוממ ךוסחל םילוכי םיבר םינוגריא

 םיבשחמה תכרעמ תא לפכשל הכירצ הניא םורית תעשל תינכותה .םידיינ םיבשחמ לע םג

 .םיטושפ םיעצמאב הדובע רשפאל אלא ,הליגרה תמכתותמה
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 תרזעב רתויב תוינויתה תויקסיעח תויצקנופה תא עצבל ןוגריאל רשפאל הכירצ תינכותה

 םיקיזחמ םיבר םינוגריא ,םיחישק םיקסיד אלל םידיינ םיבשחמ ומכ תוחפ םימכתותמ םיעצמא

 הניחבמ סימעי אל םהב שומישהש ךכ םיליגרה םיבשחמל תפסותכ ,יכה ואלב הלאכ םיבשחמ

 .עבט תוכממו םיסוריומ תוששואתהל םוריחת תעשל תינכותה לע תילכלכ

 ,תינמז ,קספיהל תולוכי רשא תולועפ שי ,תוינויח ןה ןוגריאב תועצבתמה תויוליעפה לכ אל

 .ןוגריאב עוגפל ילבמ ךשוממ ןמז ךשמל

 תינהל רזע תרבוח ןיכהש (ע660281 עת6עש0תסע 882800₪6מ6 296ת0ע) עפאג ןוגריא

 ינוית תומושרהמ 2%-כ קרש ךירעמ ,םוריחת תוינכות תנכהב יתישעתהו יקסיעה רזגימה
 ,תואחסונ ןוגכ ןוגריאל רתויב םיבושחה םיסכנה תא םיללוכ וללה םיזוחאה 2 ,ןוגריאה תלועפל
 רשפא הזה עדימה תא ,המודכו םייוכיזהו םיבויתה םוכיס ,הדובע יכילהת ,םיירחסמ תודוס

 בורל םג םימיאתמה 31/2" ינוטילקת לש לודג אל רפסמ יבג לע רובצל םירקמה בורב |
 יוביג יקתוע ינש תוחפל ןיכהל יוצר וללה םינותנה לש הובגה םכרע ללגב ,םידיינה םיבשחמה

 םניא הלא םינוטילקתש אדוול שי ,הזמ הז םיקחורמ ,םינוש תומוקמב םתוא רומשלו ,םהלש |

 .סוריוב םיעוגנ

 וא םימכסה ,חוטיב תוסילופ ומכ - םיכמסמ לש םיקתוע םג םינוטילקת יבג לע רומשל ןתינ
 .(50הםת6ע) הקירס רישכמ תועצמאב קסידל םיריבעמ םיכמסמה תא .םייפארג םינותנ

 םירקמה בורבש וחיכוה המדאה תדיער יחקל

 יוביגה יקתוע לכ תא ליכהל ליגר קית לוכי
 .ךרוצה תעב םדבעל רשפאיש דיינ בשחמו םיינויחה

 יוביגה יקתוע לכ תא ליכהל ליגר קית לוכי םירקמה בורבש וחיכוה המדאה תדיער יחקל

 םייוניש המכ םג ריאה 1989 לש שערה .ךרוצה תעב םדבעל רשפאיש דיינ בשחמו םיינויחה

 הדובעה תומוקמבו הדובעה תרוצב םייונישל ,תונורחאה םינשב ולחש םייפרגומדו םייגולויצוס
 .סוריו תעיגפמ תוששואתהה ךילהת לעו םיסוריוה תוטשפתה ןפוא לע תובושח תוכלשה שי

 תא שדחמ ךירעהל - םייטרפ םישנאו םינוגריא - םיברל םרג 1989 לש המדאה תדיער ןוסא
 םיבר םיססבתמ וקסיצנרפ ןס ץרפמ רוזיאב תושק הרובעת תויעב ללגב ,םהלש הדובעה תרוצ
 היצקינומוקלטה יתורישש הדבועל התע תועדומ תולהנהה .ןופלט יווק תועצמאב תרושקת לע
 םיכירצ (המודכו םינווקמ יתוריש ,הדיעו תוחיש ,הילימיסקפ ירישכמ ,םידיינ םיבשחמ) םהינימל
 םג ךשמיהל לכות ןוגריאה תלועפש ךכל גואדל שי .ןוגריאה לש םוריתה תינכותב ללכיהל
 .עגפנ ,תרושקתה תויוליעפ לכ תא זכרמה ,ןוגריאה לש יזכרמה ףינסה רשאכ
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 לדג הז רפסמ ,םהיתכב ,יקלח ןפואב תותפל ,םויה םידבוע םינקירמא ןוילימ 30-מ הלעמל
 .תלעות איבמ הז רוזיבש םיבר םינוגריאל ררבתה שערה ןמזב .הנש לכב ןוילימב

 ?סהילע ןגת ךיאו םיינויחה םינותנה תא רתאת דציכ

 אדוולו רתויב םיינויתה םירבדה תא הליחת רתאל ךירצ םורית תעשל תינכות םיניכמ רשאכ
 ,שא ,המדא תדיער ומכ תויזיפ תונכסב הלכו םיסוריוב לחה םינוכיסה לכ ינפמ םיחוטב ויהיש

 תוצצופתה וליפאו תינקלוו תוליעפ ,למשח תוקספה ,ןקירוה תופוס ,םינכוסמ םירמוח ,ןופטש

 .תיניערג

 תושעל רשפא םירקמה ינשב ןכש ,תיניערג הצצפל דאמ םימוד םיסוריוהש הארנ ןושאר טבמב

 החיכוה םססנמַש 26מ052806 תרכח ,טטומתמ הנגהה ךרעמ רשאכ ,בצמה ןוקיתל דאמ טעמ
 ענמתש הטושפ היגולונכט תועצמאב תיניערג הפקתה ינפמ יתיישעת לעפמ לע ןגהל רשפאש

 הבוט הנגה תמרל עיגהל ןתינ םיסוריו ינפמ בשחמה לע הנגה לש הרקמב םג ,םיקזנה בור תא

 םילעפמה לש הזמ רתוי בוט בשחמה תוכרעמ לש ןבצמ .תיסחי םיטושפ םיעצמא תרזעב ידמל

 תוכרעמה תחאש הרקמבש ךכ ,תולופכ בשחמ תוכרעמ תולקב רוציל ןתינש ןויכ ,םייתיישעתה

 .המואתה תכרעמה תא דימ ליעפהל ןתינ הלועפ ללכמ תאצוי

 תולעה .ןוכיס-תולע תותינ לע ססבתי הנגהה ךרעמ דדומתי םתיאש םינוכיסה תריחבש רורב

 ,הליחת םלוא ,ןוכיסה תמרל ריבס סחיב תויהל הכירצ איהו ,תוחונ יאו ןמז ,ףסכב תדדמנ

 תוליעפה יפוא רשאכ ,םידדוב םירקמב קר .תמאב םיינויתה םינותנה תא רתאל ךילע ,רומאכ

 .םינותנה לכ לע ןגהל םיבייח ,תאז םיביתכמ הפקיה וא

 שי ,הליחת ,םיינויתה םינותנה םהמ טילחהל ןוגריאל רוזעיש הדובע ךילהת עיצמ עפאג ןוגריא

 םינותנה םוחתב םיינויחה םיכרצה תא רתאיש םייניבה לוהינ תמרב טקיורפ תווצ םיקהל

 טוקנל שי םהב םידעצה .(ןוגריאב םינותנה לוהינ לע יארחאה אוה טקיורפה להנמ ,יעבט ןפואב)

 :םה

 .תוירקיעה תויצקנופה יפ לע ןוגראב תויוליעפה תא גווס 1

 תקסוע יפסכה תקלחמ ,יאלמה תרקבו םיחולשימ ןה תוריכמה תקלחמ לש תויצקנופה ,לשמל
 .ריתמתו םימולשת ,היבגב
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 .םוריח תעשב םרוג לכ לש ודיקפת היהי המ טלחה .2

 .ןוסאה רחאל דימ תוששואתההו םוריחה תפוקתב קסעה תודרשיהל תוינויח תוקלחמה לכ אל

 תלועפ לע השק הרוצב דיבכי םרדעהש ילבמ לילכ לטבל וליפאו תועשהל רשפאש םימרוג שי

 .ןהילא םירושקה םיינויחה םינותנה תא רתאל ונל ורזעי תוינויחה תויוליעפה ,ןוגריאה

 רשפאל ידכ ,ןוסאה רחאל דימ די גשיהב אצמהל ךירצש ילמינימה עדימה לש המישר ןכה 3

 .רתויב תוינויתה תויוליעפה לש ןיקת ךשמה

 םוריח תעשל ןונכתהו ,תפטושה תיקסיעה תוליעפהמ קלח ,חרכהב ,םניא םיינויתה םינותנה

 תווהל לולע םינמוזמ םירזת ,לשמל .ליגרה הדובעה ךילהתב םהשכ םייוניש עוציב בייתל יושע

 לש ןובשתה בצמ לש םינורחא םיקתוע תרימשב יד אל ןכ לעו םוריח תעשב תיניצר היעב

 ומשרנ אל ןיידעש םיידיתע םילובקתו םימולשת לע עדימ רומשל םג ךירצ אלא ,תוחוקלה
 ןוסאה עגרב ןסתחמב אצמנש המ קר ףקשל םיכירצ םניא יאלמה תוחודב םינותנה ,תונובשחב

 .םינכוסה לצאו הצפהה תורונצב אצמנש המ םג אלא

 אצמו ותריציל תויארחאה תוקלחמה תאו ינויחה עדימה תא תוליכמה תומושרה תא רתא .4

 .הלא םינותנ לע הנגהל רתויב הבוטה ךרדה תא

 ינויח עדימ תויהל קיספמ םיסוריווהמ עגפנש עדימ

 םיביית וללה םינותנל םיקחורמ םייזיפ הרימש ירתא תריציל תוסחיתמה עפאת תוצלמהל
 ינויח עדימהש סרוג יוסח עדימ לע הנגהב דוסיה יללכמ דחא .םיסוריומ היקנ הביבס ףיסוהל
 ללכה םיבשחמב רבודמ רשאכ ,תרחא הרוצב ץפוה אלו םילגרמ ידי לע ףשחנ אלש ןמז לכ קר

 ,ךרע רסח דימ השענ הזכ עדימ ,"ינויח עדימ תויהל קיספמ םיסוריו ידי לע עגפנש עדימ" :אוה
 ןימא יתלב עדימ ,קיזמ עדימ תויהל וליפא לולע אוה םילעבה תעידי אלל עגפנ עדימה םאו

 רשאכ רתוי תונכוסמ םיסוריוה תופקתה ,ללכ םייק וניאש עדיממ םיקזנ רתוי םורגל לולע
 .היולג הרוצב םתוא םידימשמ אלו רתסהב םינותנה תא םינשמ םיסוריוה

 םג אלא הדמשה ינפמ קר אל םינותנה לע ןגהל ונילע ונייתמ קלח וכפה םיסוריוהש רחאל
 ינויחת תויהל קיספמ ןימא יתלב עדימ ,תונובשחמ ףסכ ימוכס תאצוה ןוגכ ,םיקיזמ םייוניש ינפמ
 ךותחל וא ףורשל רמולכ) דימשהל שי םירקמה בורב ,קסעה תואירב תא ןכסל וליפא לולעו
 ןכתי םיעוגנה םינוטילקתה תא דימשנ אל םא .,םיסוריו ידי לע ועגפנש םינוטילקת (םירזגל

 .תוקבדהה תרשרש תא שדחמ וליתתיו ,תכרעמל הרזח םכרד תא ואצמי םהילעש םיסוריוהש

 יוביגהש אדוול ידכ .רידס ןוכדיע םירבוע רשא םיצבקב רבודמ רשאכ תמייק תדחוימ היעב
 תורוד השולש לע ןגהל שי ,תורודה תשולש תטישב שמתשהל שי רדוסמו יבקיע ןפואב עצבתמ
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 רשאכ .קחורמ רתאב רמשי - אבסה - רתויב ןשיה ץבוקה ,ןבהו אבאה ,אבסה - םינותנ לש
 שי ,ינשה רודה רמולכ - אבאה הכ דע היהש ימ ותוא ףילחי ,םינותנ לש שדח רוד רצווי
 .תורוד ןוכדיע לש ךילה לכב םיסוריו ינפמ הנגה תרודצורפ בוליש לע דיפקהל

 הנגהה יעצמאמ דחא איה םייוביג תנכהש ,אוה הינרופילקב המדאה תדיער לש ףסונ חקל
 םג הפקתה דאמ הבושח הצע יהוז ,םיגוסה לכמ בשחמ תונוסא דגנכ רתויב םיבושחה
 ,.המדא תודיערל םידעומ םניאש םירוזיאב

 ודמעי תוינכותהש אדוולו םיסוריו ינפמ תוינכותה לע םג ןגהל שי .םינותנה לע הנגהב יד אל
 דחוימב המאתוהש תידוחי הנכותב רבודמ רשאכ דחוימב בושח הז רבד ,םוריח תעשב ונתושרל
 תעשב ןוגריאב רוציהו לוהינה ךשמה אדוול הדעונ םוריח תעשל תינכותה .ןוגריאה יכרצל
 תא םג ןובשחב איבהל - תוינכותו םינותנ - תוינויתחה תומושרה תכרעה הכירצ ,ןכל ,םוריח
 .ןוגריאב תתפמה ישנא ןיבו תוינויחה תומושרה ןיב רושק ,ישונאה םרוגה

 סוריח תוינכותבו םיסוריו ינפמ הנגה תוינכותב חוטבל ןיא

 רידס ןפואב וקדבנ אלש

 לח הז ללכ .םינתשמ םיבצמה רשאכ ןכדעתהלו הרידס הרוצב קדביהל תבייח םוריח תינכות לכ

 .םיסוריו ינפמ הנגהה תינכות לע םג

 הנגהה .םינוש םוריח יבצמ םע תודדומתהל םוריח תינכות םמצעל וניכה רבכ םיבר םינוגריא

 ןיכה אל ןידע ךלש ןוגריאה םא ,הלא תוינכותמ דרפנ יתלב קלח ללכ ךרדב הווהמ םינותנה לע

 .!ןנכתל לחהו ,המהמתת לא - םוריח תוינכות

 לש תיללכה הנגהה תינכתב ומוקמ תא עדי ןוגריאב םיבשחמה יליעפממ דחא לכש בושח

 תיטמוטוא הרוצב םוריח תעשב לועפל םהל רשפאתש הרוצב םידבועה תא ןמאל הסנ ,ןוגריאה

 הנגהה תינכות תא ןיבהל םיכירצ םידבועה .םיסוריוב רבודמ רשאכ םג הפקת וז הצע ,הליעיו

 ימ לאו יתמ תעדל - לכמ בושחו ,עצבל םהילעש תולועפה תאו םמוקמ תא תעדל ,תיללכה

 .םתוירחא םוחתמ תגרוח היעבה רשאכ תונפל םהילע

 הז רפסל ףרוצמה ןוטילקתבש היצלומיסה תינכות .םימרוגה לכל דאמ רוזעת תינכותה תקידב

 תכרעמב עוגפל ךרוצ ןיא ,םינותנב עוגפל ילבמ םיסוריו תפקתמ לש הימדה רוציל ךל רוזעת

 ליגרת עצבל ידכ ןינבה תא תיצהל ךרוצ ןיאש םשכ שממ ,תוננוגתהה ינונגנמ תא קודבל ידכ

 .שא יוביכ לש

 לע הנגהל עפאת תוצלמה לע ססובמ ךילהתה .הקידבו לוגרית לש ץלמומ ךילהת ראתנ דימ

 תינהל שי ,הקידבה תרטמ תא רידגהל ךילע ,תישאר .םיסוריוה אשונל םאתוהו ,םיינויח םינותנ

 תילמינימ העיגפ ךות הריבס תוריהמב ,םיינויחה םינותנה תא רזחשל ןתינש אדוול הצרתש

 תיכוהל ,ןכ םא ,הכירצ הקידבה ,תרזוח הקבדה שתרתת אלש ריבס ןוחטבו הדובעה יכילהתב



 וכרת וו ו וב

 וךלש בשחמב אל ?סוריו 2

 :םהש םינותנ רזחשל ךתלוכי תא

 םיינכדע .

 םיסוריומ םייקנ .

 (הבינג ,שא ,עבט יקזנ ןוגכ) םירחא םינוכיס ינפמ םיחוטב .

 םישימש .

 .תושחרתהה רחאל דימ עצבל ךילע היהיש תומישמה תכרעה ידי לע הרדגהה ךילהת תא לחתה

 תודוא םינותנל קקדות תאז תושעל ידכ .םיקפסלו םידבועל םלשל ךילע היהיש ןכתי :לשמל

 הצרת יאדווב ,םייופצה םילובקתה ינותנל קקדזת ןכ ומכ ,םאצמה םוקמו םינמוזמה בצמ

 ,הסדנהה ,תונמזהה ינותנל קקדזת ןכלו ,ךלש תירקיעה תיקסיעה תוליעפה תא עצבל ךישמהל

 רשפאמה בצמב אצמיהלו םיינכדע םינימז תויהל םיכירצ וללה םינותנה .תוחוקלהו רוצייה

 םאו ךרע לכ טעמכ םהל היהי אל ,םינשוימ ויהי וללה םינותנה םא ,תידיימ םהב שמתשהל

 .דימ םהב שמתשהל לכות אל ןויכרא יטרס יבג לע ורמשי םינותנה

 תויהל םייושע םיטרפה םלוא ,דחא םדא לש םינטק םיקסעב םג םיפקת וללה ןונכיתה תונורקע

 לש יוביגל ףסונב ,יאדווב הצרת ,רפס לש הינשה הטויטה לע דבוע התא ,לשמל ,םא .םינוש

 דיינ בשחמ אוה ךלש יוביגה בשחמ םא ,רפסה לש הנושארה הטויטה תא םג ,תיתכונה הדובעה

 .51/4" ינוטילקת יבג לע אלו םיריעז םינוטילקת יבג לע םייוביגה תא רוציל רוכזתש בושח

 יאדכ םימעפל ,עצבתהל דמועה יוסינה לע שארמ ועדי םיטעמ קרש ץילממ עפאג ןוגריא
 גואדל שי הז הרקמב ,הרידסה הדובעב עוגפל אל ידכ ןוגריאה ילתכל ץוחמ יוסינה תא עצבל

 .(םינותנה דוביעל הרמוח לשמל) םיאתמה דויצה לכ אצמי יוסינה רתאבש ךכל

 םילוכי ונלוכ ,םיפתתשמה ולקתי ןהב תויעבה תא שארמ ןנכתו יתואיצמ היהי יוסינהש אדוו
 תושעהל םילולע םיבשחתמהש שיתמהל בושח םלוא ,שאב הלעי ןינבה רשאכ הרקי המ ןימדל
 וא שא ידי לע ןיטולחל סרהיהל םילולע םהש םשכ שממ ,סוריו תעיגפ ירתחא תלעות ירסח
 םיפינסה דחאבש בשתחמב עגפ סוריו :ןנכתל רשפאש יוסינל תיניפוא אמגוד הנה ,ןופטש
 םניא העיגפה תדימו סוריוה גוס ,תרושקתה תשר תועצמאב זכרמל רודחל תילצהש םיחינמו
 .וב שמתשהל רשפא יא ןכלו ןוגריאה לש יזכרמה םינותנה רגאמ עגפנש ןכתי ךא ,ןידע םיעודי

 ?הזכ בצמב םישוע המ

 :םיאבה םיאשונה תא קודבל ךירצ יוסינה

 העיגפה תא ליבגהל ןוגראה לש ותלוכי .

 תנמוימ תינכט הרזעו המיאתמ רותיא תנכות לש תונימז .
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 סוריוה תא דימשהל תלוכיה .

 תריציו ועגפנש םינותנ לש ריהמ רוזחיש ךות ףטוש לועפתל הרזחהו תוששואתהה תלוכי =
 רצק ןמז קרפ ךות םיסוריומ היקנ תכרעמ

 יוליגה יכילה עוציב ידכ ךות תוינוית דוביע תולועפ עוציבל םיתואנ םיבאשמ תואצמיה 0

 .רוזחישהו

 רוזחתישל םינתינ םינותנה ,הלועפל רוזחתל הלוכי הרמוחהש תוארהל איה יוסינה תרטמ

 קסידה ינותנב תויהל הלולע העיגפהש יוסינה תעב ריהבהל בושח ,הדמשהל םינתינ םיסוריוהו

 .םירחאה ןוסחיאה יעצמאבו

 ורשפאיש םייקנ םיינכדע םינותנ םג םהל קפסל שי ,הלועפל ורזחי םיבשחמהש ךכב יד אל

 ןתינ םאה ?ןמזב תורוכשמה תא םלשל היהי רשפא םאה ,תופטושה תומישמה תא ךישמהל

 קיפהל היהי ןתינ םאה ?רתויב םילוזה םיריתמבו תוריהמב םיתורישו םלג ירמוח שוכרל היהי

 ,תוסנכה לש תינכדע בצמ תנומת לבקל היהי ןתינ םאה ?דעומב תונובשחו םיטרפמ ,םיטוטרש

 ?תויוביחתהו םיסכנ ,תואצוה

 לש לוהינה תווצמ תויהל םיכירצ םיטפושה ,ומצע יוסינב םיפתתשמ םניאש םיטפוש הנמ
 םינותנהש םיתוטב תויהל ,לשמל ,םיכירצ םה ,יוסינב חתפמ דיקפת םיאלממ םהו ןוגריאה

 םינשוימ םינותנ אלו רתויב םיינכדעהו םימיאתמה םינותנה םנמוא םה יוביגה יצבקמ ורזחושש

 .ךרע ירסחו

 שי .םיריכב םילהנמ ידי לע עצבתהל ךירצ םהירחא בקעמהו תועיבקב עצבל שי םייוסינה תא

 הלולע הדורי יוסינ תמר ,תינושארה תובהלתהה רחאל דרת אל יוסינה תמרש ךכל בל םישל

 .םוריח הרקמב ןוגריאה לש תודרשיהה תלוכיב עוגפל

 סוריח תעשל תוננוכתהו החטבא

 םג םיפושח םה .ןופטיש וא שא ,המדא תדיער ומכ עבט יעגפל קר םיפושח םניא םינותנה

 םיסוריוה ,.םיסוריוה תעפוה םע הבר הדימב לדג ישונאה םויאה .םדא ינב ידי לע העיגפל

 תולגל וא םתעפוה תא שארמ תופצל השקו םילבוקמה החטבאה יעצמא תא ץורפל םיחילצמ

 .חצורה תא סופתל וא עינמ אלל חצר תופצל השקש םשכ שממ ,םמוקמ תא

 תוינכות תלעפהמ עובנל םילוכי םייונישה ,ףרה אלל םישחרתמ םייונישו יטטס וניא בושחימה

 לע - תילמרופ הרוצב עצבתהל םילוכי םייונישה .תומייק תוינכותב םייוניש תכירעמ וא תושדח

 ורוזחישו עדימה תחטבא יכילהת ,.שמתשמה ידי לע - תילמרופ יתלב הרוצב וא ןרציה ידי

 םימרוגה ידי לע רשואמ תויהל ךירצ הלא םיכילהב יוניש לכו ,תונדפקב רמשיהל םיבייח

 יעצמא םג הווהמ אלא ,םיניקת םוריח יכילה לע רומשל ידכ קר אל ינויח הז רבד ,םימיאתמה

 םישרומ יתלב םימרוגל הפישח ינפמו םינפכמ הלבח ינפמ תכרעמה לע רמושה בושח החטנא



 !ץךלש בשחמב אל ?סוריו 4

 .ןודז תונווכ ילעב

 םושיי ינפל ,בטיה דעותי תוינכותב יוניש לכש ךכל גואדל שי ,עפאא ןוגריא תוצלמה יפ לע

 רשפאל ןיא ,בשתמה לש תוקיפה תקלתמו שמתשמה רושיא תא לבקל םיכירצ םה ,םייונישה

 .תולעופה תוינכותב םיטועפ םירופישו םייוניש םוזיל םינתינכותל

 ךכל גואדל שי ,םיפסונ םידעצ רפסמ טוקנל יאדכ החטבאה אשונל הבר תובישח שי רשאכ |

 שי הז רבדל .םיגחו עובש יפוס ללוכ ,םישנא ינש לש םיתווצב דימת ודבעי בשחמה יליעפמש |

 אוה תווצב םידבועה דחא רשאכ .םיינויח םינותנ דוביעב םיקסוע רשאכ דחוימב הבר תובישח

 רפסמ שי הזכ בולישל ,הסונמו קיתו דבוע היהי וגוז ןבש יוצר ,הסונמ יתלב וא שדח דבוע

 םימרוג ידי לע תכרעמל הרידחה תנכס תא םצמצמ ,תואיגשה תנכס תא ןיטקמ אוה - תונורתי

 .תוכיאה לע רומשל רזועו םישרומ יתלב

 םילוכיו תושחרתהה םוקמב םיאצמנ םה ,רתויב םיבוטה הרימשה יבלכ םה םינמאנ םידבוע

 .הגירח תוליעפ לכ לע תוודל

 ו

 ו

| 
| 
 ו

| 
 ידי לע םיצבקב העיגפה תנכס םוצמצל םיפסונ םידעצ ינש תטיקנ לע ץילממ עפאג ןוגריא |
 ןורכזב הלעפהו תוקיפ תוינכות תרימש אוה ןושארה דעצה .,ןודז תנווכ ידי לע וא ליעפמ תאיגש |

 םישרומ יתלב םימרוגמ ענומו וקלחב וא ץבוקב העיגפ ענומ הז רבד .(סא) דבלב האירקל
 תלעפומה תינכות לכב תינכותה בצמ תקידבל תורגיש בוליש אוה ינשה דעצה ,וב שמתשהל
 .המיאתמ םויס תעדוה הלבקתהש ינפל תינכות רוצעל ליעפמהמ וענמי הלא תורגיש ,תכרעמב

 .םיסוריו רותיאל תינכות םג לולכל תולוכי וללה הקידבה תורגיש

 ךכל גואדלו הלעפהה יתווצ לש תורמשמה תא םעפל םעפמ תונשל שי עפאג תוצלמה יפ לע

 םיליעפמה תא דדועל שי .םיוסמ ןתינכות לש תוינכותב ידימ בר ןמז לפטי אל דחא ליעפמש
 ןפואב קודבל הכירצ תרמשמ לכ ,תכרעמב יוניש לכל םיבושק תויהלו תונריע לע רומשל +

 רזע ילכ תויהל םילולע רשא המודכו םיגרבמ ,םיטנגמ ומכ "תיחשמ ילכ" הביבסב .שי םא רידס

 יפקיהה דויצהו םיקסידהש אדוולו תוקעזאהו ןשעה יאלג בצמ תא קודבל שי ,תולבח עוציבל

 .יוארכ םילוענ |

 תולגל רזועו רתוי הבר תוליעיב ולצנל רשפאמ בשחמב תועצבתמה תודובעה לש ינדפק ןונכת
 לש יתפוקת יוניש ,םישרומ יתלב םימרוג ידי לע ובש םינותנהו בשחמה ןמז לוצינ לש םירקמ

 ליעפת לא ,בושח החטבא יעצמא אוה תושיגר וא תובושח תוינכות תלעפהל םינמזה תוחול
 דימת תויהל םיכירצ םניא םוריח יבצמל תוכרעיהה יליגרת םג ,העובק העשב הלאכ תוינכות
 .תנוכתמ התואב

 לע ןגהל ידכ ךכב ןיא ךא ,םיסוריוב םחליהל ונל תעיסמ םיבשחוממה םינותנה תחטבא
 טוטיח .םילגרמל בושח עדימ רוקמ םה ןוגריאה לש הפשאה יחפ .יתישעת לוגיר ינפמ םינותנה

 םיספט ,תוספדמ לש םינשי םיטרס ,םחפ ריינ לע אצמנה יוסח עדימ תולגל לולע הפשאה יחפב

 .המודכו וכלשוהש
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 ,םייארקא םירפסמ לש ףצרב גווסמ עדימ וליכהש םיטרסו םיקסיד לע "תולעל" ץילממ ץפאג
 .םיסוריו רותיא ירחא םג וז הטיש וגיהנה תויאבצ תוכרעמב ,רזוח שומישל םתסנכה ינפל
 .ףסונ תוריהז יעצמאכ ,םיספא לש ףצר םהילע ובתכ ,םייקנ םיקסידהש וארה תוקידבהש רחאל
 ידי: לע ועגפנש םיתישק םיקסיד ךילשהל וליפא םיגהונ דאמ תושיגר תויאבצ תוכרעמב
 םלוא ,םיינוציק ךכ לכ םידעצ טוקנל ומצעל תושרהל לוכי דחא לכ אלש ןבומ ,םיסוריו
 .תורתומ רדגב הניא בושח רמוח וליכהש םיעוגנ םינוטילקת תדמשה

 הפישחה תא םצמצל תויושע תורודשתל השיג תעינמל ידגנה לוגיר לש תוקינכטב שומיש םג
 םג תכרעמל רודחל םילולע םיסוריוש רוכזל ךירצ .לילכ התוא עונמל אל ךא ,םיסוריול

 עסונ לש הדווזמב הצצפ לותשל םילולע םיטסירורטב םשכ שממ ,םייתודידי םימרוג תועצמאב
 .השעמל עדומ וניאש ,םימת

 תומלש לע הרימשל רזע יעצמאכ תכרעמה לש תוליעפ ןמוי להנל ץילממ עפאת ןוגרא
 לע הנוממהש יוצר תולודג תוכרעמב ,הזכ ןמוי לש הטושפ המגוד אצמנ 5 קרפב ,תכרעמה
 רוציי הז ןמוי ,תשגל םיליגרה םיליעפמה ולכוי אל וילאש ,ףסונ ןמוי להני הלעפהה תוכרעמ
 העשב תונרותב ויהש םיליעפמה ,ולעפוהש תוינכותה רחא בקעמ תומושר םע םינותנ דסמ
 .תכרעמל תורידחו תוגירח תולועפ רותיאב עייסל םייושע הלא םימושיר ,המודכו תמיוסמ
 ןפואב ,דחיב ,וללה םינמויה לע רובעל םיכירצ החטבאה לע יארחאהו בשחמה לע יארחאה

 .רידס

 לש ןכדועמ קתוע ,יוארכ תודעותמ תויהל תוכירצ םיינויח םינותנ תודבעמ רשא בשחמ תוינכות
 וא תורוכח תוינכות םג ,םיאתמה טרסה וא קסידה םע דחי ,רתאל ץוחמ רמשיהל ךירצ דועיתה

 .ההז לופיט לבקל תוכירצ תויונק

 .ןוגריאה לש םייפיצפסה םיכרוצל תומאתה םימעפל תורבוע ,ינוציח רוקממ ושכרנש תוינכות
 תא תותפל לולכי דועיתהש בושח םלוא ,אלמ דועית קפסהמ לבקל רשפא יא םימעפל

 ?םיאבה םימרוגה

 תינכותה ידי לע תועצבתמה תויוליעפה לש ילולימ רואית =

 היצקאזנרט לכ לש הנכות תרדגה =

 תינכותה ךלהמ לש ינבמ טוטריש =

 הטלחה תואלבט =

 תינכותה לש רוקמה דוק ==

 תינכותה לש רלבמסא דוק =

 תוששואתהו רוזחישל תוארוהו הריצע תודוקנ ,האיגש תועדוה ,חתפמ תודוקנ לש םושיר .
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 עוציבה ךילהתו םיטלפה ,םיטלקה רואית =

 תא םג השיגדמ םיסוריוה תיעבל תועדומה ,םינותנה תומילש לע םימייאמ םיבר םימרוג

 .תופסונ תווכיסל תכרעמה תושיגר

 ?יתרושקתה ףצרה לע רומשת ךיא

 םידבועה תא ןכדעלו ךירדהל ידכ ןוגריאה לש םיימינפה תרושקתה יעצמא תא לצנל רשפא
 תא קתשל הלולע םיסוריו תפקתמש רוכזל שי ,םלוא .תוששואתההו חוטבה בושחימה ילהונב
 תושרב ואצמי םוריח תעשל ןופלט ירפסמש אדוול שי ןכלו תבשחוממה תרושקיתה
 ותועצמאבו תכרעמב גצ לכ לע םושר תויהל ךירצ עויס תלבקל ןופלטה רפסמ .םישמתשמה

 .הממיב תועש 24 ךשמב ליעי עויס ,םוקמ לכב ,םישמתשמל תתל ןתינ

 ,םישמתשמה תא ךירדי םוריחה תוריש ,הזכ םוריח תורישל סיסב תווהל לוכי 6 קרפבש עדימה
 וק .ועגפנש םינותנ ליצהל םיעגפנל עייסיו (?סוריו) הלקתה רוקמ תא ןחבאל םהל רוזעי

 םאתומ תויהל לוכי אוה ,טלקומ וא םיאתמ דבוע ידי לע שיואמ - ית תויהל לוכי םוריחה

 .םימרוג רפסמל ףתושמ תוריש וא םיוסמ רתא וא ןוגריאל

 אדוול שי הזכ תוריש םישכור רשאכ ,םיסוריוב המחלמל ץועיי יתוריש תוקפסמה תורבח שי
 לכ תורישל ןיא הלאכ םינוכדיע אלל .ףטוש ןפואב תוחוקלה תא ןכדעל גאוד תורישה ןתונש
 .ךרע

 וא ,ףסונב הדובע תנתת לכב אצמיהל הכירצ םוריח ילהונ תטרפמה תספדומ היצמופניא

 העקשה .תמאותמ הרוצב ,םוריח תעשב ,ולעפי ןוגריאב םימרוגה לכש בושח ,יתה וקל ףילחתכ

 .ןוסא תעשב דאמ םלתשהל היושע תרושקית ירזעב העונצ

 תוששואתה יעצמא תא םג שארמ ןיכהל םיבייח ,םיסוריו דגנ תוננוגתה יעצמא תלעפהב יד אל
 יעצמא ןונכיתש ןיבהל בושת ןכ ומכ ,תכרעמל רודחל סוריו חילצי תאז לכב םא ולעפויש
 הניא םיסוריוה תייעב ,ןינעל םיחמומ ידיב קר דקפומ תויהל לוכי וניא תוששואתההו הנגהה
 .תילוהינו תישונא היעב םג יהוז ,דבלב תינכט היעב

 ידי לע םירצונ םיסוריוה ,תוששואתההו החטבאה אשונב ,םימדוקה םיקרפב ונשגדה רבכש יפכ
 .םדא ינב תרזעב איה םג תעצבתמ הרצהמ תוצלחיהה ןכלו םדא ינב ידי לע םיצפומו םדא ינב

 ,םירחא םוריח יבצמל דוגינבש ,ןויכ ,השדח תיוזמ החטבאה אשונ תא וריאה םיסוריוה
 םיסוריוה םע תודדומתהה .בר ןמז ךשמב תולגתהל אלו תכרעמב רתתסהל םילולע םיסוריוה
 ,רימחי בצמהש דע הבוגתה תא תוהשהל ןיא ,הליעיו הריהמ הבוגת לע ססבתהל ןכ לע ,הכירצ
 .ועגפנש םינותנה תא רזחשל היהי רשפא יאו דקפתל לדחת תכרעמה

 העיגפה ינמיס יוליג םע דימ תכרעמה תא רוצעל ךל רשפאתש הבוט רותיא תנכותב שמתשה
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 הנגהל ,.טשפתהל ול ורשפאי אלו סוריוה תא והזיש םוריח תורגיש תוצוחנ ךכ םשל .םינושארה

 .תרושקת תותשר תועצמאב וזל וז תורושקה תוכרעמב רבודמ רשאכ תדחוימ תובישח שי וזכ

 תעשל תונכההמ דרפנ יתלב קלח הווהמ יוביגה תוינידמ ,יוביגה אשונ תא בוש שיגדנ ,םויסל
 תצחול איה הליחתב - בכרב תוחיטבה תרוגחב שומישל יוביגה תרגיש תא תוושהל ןתינ ,םוריח
 לש ליעיו רידס יוביג ,ינש עבטל ךפוה הב שומישהו הילא םילגרתמ המ ןמז רחאל ךא הדיבכמו
 .שמתשמ לכ לש תימוי-םויה הדובעה תרגישמ קלח תויהל ךירצ תכרעמה ינותנ
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 הימדהה תכרעו טנ:פוגפסּהת לע

 ינפב הנגה ינונגנמ תתפל ךל ורזעיש תובושח תוינכות ליכמ הז רפסל ףרוצמה ןוטילקתה

 .םיסוריו

 ורדחש םיסוריו רתאלו םינוטילקת וא תישק קסיד קורסל ידכ םישמתשמ 711ו15038ת-ב

 תאו ועגפנש םיתטשה וא םיצבקה םש תא הגיצמ איה סוריו תרתאמ תינכותה רשאכ ,םהילא

 רפסמו םיירקיע סוריו ינז 30-מ הלעמל תוהזל הלוכי 1עוגפ08ת תינכות .ףקותה סוריוה םש

 .םינז-תת לש בר

 םיצבקה תא דדובל ,סוריומ העגפנ ךלש תכרעמה םא תעדל לכות ץגנמטפסהמ תועצמאב

 .םויכ רתויב הצופנה הדמשההו רותיאה תינכות יהוז ,סוריוה תא דימשהלו םיעוגנה

 לש הימדה תללוכ הכרעה .םיסוריו תפקתמ לש תיתוזח הימדה תעצנמ ה"מדהה תכרע
 תורמל .תוג-אּבתסםט-ו כ6ת2וגא ,03508086 סוריו ללוכ ,ע6 יבשחמב רתויב םיצופנה םינזה

 תווחל ךל תרשפאמו ,ןיטולחל תיתואיצמ תיתוזח הימדה תרצוי איה ,ןיטולחל החוטב תינכותהש
 .תואיצמב תשחרתמ איהש ינפל ,םיסוריו תפקתמ



 תנכותב סישמתשמ ךיא
 תפרוצמה סוריו-יטנאה

 רפסל
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 הצופנ סוריו-יטנא תנכות לש תדחוימ הרודהמ איה הז רפסל תפרוצמה טוריו-יטנאה תנכות

 םיסוריוה בור םע בטיה תדדומתמה דואמ הליעי הנכות יהוז ,/1עוגפסהת םשב דואמ

 .רפסב םיראותמה חוטבה בושחימה יללכ תא םימשיימש יאנתב ,םירכומה

 לש תונוש תורודהמ ,םיירוביצ עדימ ירגאממ ,םהלש םיבשחמל ונעט םישמתשמ יפלא

 .םיסוריו ינפמ ןהילע ןגהלו םהלש תוכרעמה תא קודבל ידכ הנכותב ושמתשהו ,/1עוג808מ

 רותיאב התוליעי תא החיכוהו םיבר םינוגריא ידי לע תוידוסיב הקדבנ ץגעופסהתמ תנכות

 םילודג םינוגריא ,דועו ןפי ,הפוריא ,תירבה תוצראב םירכומה םיסוריוה ינז בור לש הדמשהו

 םויכ תנקתומ איהו הנכותה לש תיעוצקמה הרודהמה תא ושכר תובר תויתלשממ תורבחו

 .תובר תושיגר תוכרעמבו םיישיא םיבשחמ 10,000-מ הלעמלב

 ?צץננוגפסּבת הז המ

 .םיסוריו תוליעפל םייניפוא םינמיס אוצמל הסנמו תכרעמה תא תקרוס %1ע2ו1503תמ תנכות

 דסמב ןויע ידי לע סוריוה גוס תא תוהזל הסנמ הנכותה ,הלאכ םינייפאמ םילגתמ רשאכ

 תעיבט רחא שופיח - תושלב תדובע ןיעמ יהוז ,םינושה םיסוריוה ינייפאמ תא ליכמה םינותנ

 .הרטשמה ןויכראבש תועבצאה תועיבטל ןתאוושהו תועבצא

 .הינרופילקבש הרלק הטנסמ ,נסתת 62+66 היה טנעוגפסּהתמ לש הנכותה תסדנהל יארחאה

 .םיסוריוה אשונב רתויב םילודגה םיתמומה דחאל בשחנו 0018 ןוגריא ר"וי אווה 6

 ידרשמב וזכרמש ימואלניב תווצ ידי לע םיעצבתמ טנעטפסהמ תנכותב םירופישהו םינוכדיעה

 םישמתשמהש הדבועה תוכזב הז רפסל הפרוצ טנתוגפסּהת תנכות .ןוקיליסה קמעבש 61

 תונכות תואמ םויכ תומייק קושב ,הבר תולקב םיפטושה םינוכדיעה תא לבקל םילוכי

 .םישדח םיסוריו ינז םיעיפומ רשאכ ,תוריהמב תונשיתמ ןבור םלוא סוריו-יטנא

 עדימ זכרמ השעמל הווהמה ירוביצ עדימ רגאמל םירבעומ הנכותה לש םינורחאה םינוכדיעה

 לעפה .ןופלטה תועצמאב טג1עוגפסּהמ תא ןכדעל לכות םדומ ךתושרב שי םא .םיסוריו ינינעל -

 .לבקתש תוארוהה יפ לע לעפו (ב"הראל רישי גויח) 00-1-408-988-4004 גייחו םדומה תא

 תוישומיש תוצעו םיסוריומ ועגפנש םישנא לש םיחוויד יפלא ליכמ םיסוריו ינינעל עדימה זכרמ

 תוינכות) תונוש הימדה תוינכות םג תומייק זכרמב .םיסוריומ תועבונה תולקת םע תודדומתהל

 בשחמל ןועטל ןתינ הימדהה תוינכות תא ,(הז רפסל ףרוצמה ןוטילקתבש תינכותל :תומוד הלא
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 .ןוגריאב םידבוע תכרדהל רזע ילכ תווהל תולוכי וללה הימדהה תוינכות ,ששח אלל ליעפהלו

 ,םיסוריו לש שדח ןז תיליגש ךל הארנ םא וא ,םיסוריול הרושקה תנינעמ העפותב תלקתנ םא

 עדימה זכרמבש םיחמומה ,עדימה זכרמ תועצמאב רוביצה תעידיל עדימה תא איבהל לכות
 .המיאתמה הפורתה תא אוצמל ולדתשיו שדח ןז לכ לש הלועפה ךרד תא ןיבהלו תוהזל וסני

 ./1:וגפסּבמ-ל תינכט הכימת יתוריש םג קפסמ הז עדימ זכרמ

 .םימיוסמ םיכרצל דחוימה המאתוה הסריג לכ ,ץ1מוגפס3המ לש תואסריג רפסמ תומייק השעמל

 תקרוס איה .5ע566ח₪ פסַהתתפע תארקנה תיללכה הסריגה איה הז רפסל תפרוצמה הסריגה
 תלגוסמ הנכותהש םיסוריוה ,סוריו ינמיס םהב שי םא תקדובו םינוטילקתו םיתישק םיקסיד

 .ע0 יבשחמב םיסוריוה תועיגפ ללכמ 99%-מ רתויל םיארחא תולגל

 הסריגב םישמתשמ תרושקת תותשר םע דובעל םיברמ רשא םיקסעו םילודג םינוגריא
 יתש דוע תללוכ הסריגה ,ץ1מוגפסּהתמ ע:ס568910מ81 תארקנה טנעוגפסהת לש תבחרומה
 תוכרעמל תיעוצקימה הסריגה ,הז גוסמ םיפוג יכרצל דחוימב תומיאתמ רשא תוריש תורגיש
 ,התלעפה עגרמ תכרעמה לע הניגמה ןורכזב תבשות תינכות - 80865 תא םג תללוכ 5

 .תרושקת תותשר םע םידבוע רשאכ םג הנגה תקפסמה 808א6% תאו

 לש תיעוצקימה הסריגה תא שוכרל ,ילוא ,הצרת תולודג תוכרעמל יארחא התא םא
 לכות הריכמל תודמועה תופסונ תוריש תורגיש לעו השיכרה תרוצ לע םיטרפ ,ץ1עטפסהת
 לכות תדדובמ תכרעמ לע ןגהל ךילע םא ,עדימה זכרמ לש ןופלטה רפסמ תועצמאב לבקל
 .םעפ ידימ הנכותה תא ןכדעל שי יכ רוכז ,הז רפסל תפרוצמה ,הליגרה הסריגב קפתסהל
 הנכותה .םיבר הנשמ ינז ןכו םויכ םירכומה םיסוריוה ינז בור תא תולגל תלגוסמ הנכותה
 ,סס1טתמסוגפ םעהע ,.13ה688 ,6ת14ת ,םילשורי ,ןטסיקפ סוריה םע בטיה תדדומתמ

 .דועו הניו ,עו אּבמסתוג ,תקע1] ענז5% ,דנליז-וינ ,ק1מַש קעסתָש ,0880806 ,קסתעוג*

 ?טננוגפס3ּבת-ב םישמתשמ ךיא

 ,כ05 תכרעמ לש ירוקמ ןגומ ןוטילקתמ לוחית עצב ,/1מוג508מ לש הנושארה הלעפהה ינפל
 שי הב ,הנוכנה יוביגה תטיש יהוז .הביתכ ינפמ וילע ןגהו שדח ןוטילקתל ןוטילקתה תא קתעה
 תקבדה תענומ וז הטישו ךתעידי אלל סוריומ העגפנ ךלש תכרעמהש ןכתי .עבק ךרד טוקנל
 .הקתעהה תעב שדחה ןוטילקתה

 קסידה לש יוהיזה תוא וז םא) 56)א 0 שקהו ג ןנוכל טנעוגפסּמ לש ןגומה קתועה תא סנכה
 תינכות ,םירחאה םיננוכה תא קורסל ידכ ,המודכו 56תא ג ,56גא 8 וא (ךלש תישקה
 תא תללוכ הקירסה .םיסוריול םיפושחה םיצבקהו םיחטשה תקירסב דימ ליחתת ץגמוגפס8ת
 תאו ןוטילקתב וא חתישק קסידב 205 לש לוחיתה עטק תא ,חישקה קסידה לש תוציחמה תלכט
 .תכרעמבש עוציבה יצבק
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 , בוקה םש) דושחתה סוקמה לע העיבצמה העדוה הגיצמ תינכותה ,סוריו ינמיס םילגתמ רשאכ

 םא ,המישר תגצומ ,םיצבק רפסמ ועגפנ רשאכ .סוריוה גוס לע םג רשפאה תדימבו (תטשה וא

 שקמ לע הציחל ידי לע אבה ףדה תא גיצהל ןתינ ,ךסמב תורושה רפסממ רתוי הכורא המישרה

 .(66ִ503ס) תוורה

 רפסבש םימיאתמה םיקרפב ןייע ,הלגתנש סוריוה גוסב םייולת הדמשההו תוששואתהה יכילה

 :רוכז .טוקנל ךילע םידעצ וליאב אדוול ידכ

 .קסידב םימיאתמה םיעטקה תא בתכשל וא קוחמל שי םיסוריוה בור תא דימשהל ידכ .

 יצנק תא קוחמל ךילע ,תינכות לש ץבוקב סוריו תרתאמ טנעופסהת תינכות רשאכ .

 .תרמשש םינגומה רוקמה ינוטילקתמ םישדח םיקתוע רוצילו ועגפנש ,008-הו ,פאש-ה

 לש 858 תדוקפ תועצמאב ,המוד הרוצב םילפטמ לוחיתה עטק לש םיצופנה םיסוריוב .

 .סוריוה תא דימשהלו לוחיתה עטק תא בתכשל ,ללכ ךרדב ,רשפא וז הדוקפ ידי לע ,5
 ךכ רחא רזתשלו קסידל +ס0208% עצבל שי וז הטישב היעבה לע רבגתהל רשפא יא םא
 .וילע ויהש םינותנה תא

 תואלבטב םיעגופה רתוי םימילא םיסוריומ רטפהל םג ןתינ יוביגהו +02₪86-ה תטישב
 תויטמוטוא הדמשה תורגישב שומישה תא ףידעהל שי ,רשפאה תדימב םלוא ,האצקהה
 .תודחוימ

. 

 ו

 | ,םיבר םיצבק ללוכ ךלש תישקה קסידה םא םלוא ,ידמל ריהמ הקירסה ךילהת ,ללכ ךרדב

 .תוקד 3-כ תכשמנ םיצבק 1000 לש הקירס ,המ ןמז ךשמתהל הקידבה הלולע

 םיפילחמש םעפ לכב 0521-0 ץוחלל שי ,הטמו 508 2.11-ב וא ןשי םאותב שמתשמ התא םא
 .קדבנה ןוטילקתה תא

 | קר תלעופ איהש ןבומ ,םלוא הגוסמ רתויב הליעיהו הפיקמה הנכותה איה ט1עטפסהמ תנכות
 לכב םג תלעפומ הנכותהש אדוולו תוינכדע לע רומשל ךילעש רוכז ,הב םישמתשמ םא
 םידבועהש ,לשמל םידיפקמ םיבר םינוגריא ,ףיקע וא רישי ןפואב רושק התא ןהילאש תוכרעמה
 .םהיתבבש םייטרפה םיבשחמב םג הנכותה תא וליעפי



 תונכות
 תרצות סוריו-יטנא

 ןבל - לוחכ

 רחש רימא ידי לע בתכנ
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 לארשיב םיסוריו

 דחיו לארשיב םג םינושארה םיסוריוה ועיפוה תירבה תוצראב םיסוריוה תעפוה רחאל רצק ןמז

 ,תרכומ אלו תרכומ הנכות לכ קיתעהל ,תילארשיה הנוכתה: .םיסורי-יטנאה תוינכות םג םתיא

 .תישיא תכרעמ לכ טעמכב טלקהל םיסוריווה תעפותל הרזע

 גשומה םצע :יאופרה ןוקיסקלהמ ורקיעב תוקל ,העפותב ןדה םילימה רצוא ,תילגנאב ומכ

 ףא אלא המוד םילימה רצוא קר אל םלוא .'דכו ענומ לופיט ,ןוסית ,אשנ ,הקבדה ,סוריו

 (ליבקמב התלע הל תועדומהש סדייאה תלחמ תעפותל רקיעב) המוד תיללכה תוסחיתהה

 תוינכות" םיסוריוה ונוכ הלחתהב) תימויה תונותיעב זוירוקכ רוכזיאו תועדומ רסוח ,הליחתב

 ,םויסבו הקינאפ הרצונ ,םינושארה םישמתשמב העיגפהו העפותה תוטלקיה םע ,ךשמהב ,("לער ן

 | ללכש ,יווה ןיעמ הביבס רצונ ,תוניצרב הילא סחיתהל שייש העפותכ הרכוהו הנחבואש רחאל

 | .םיסוריוה תביתכ רוקמ רבדב תונוש תועומשמ תועומשו ,תוימינפ תוחידב ףא

 תניתבמ ןה ,תוילארשיה הנכותה תורבח תניחבמ ןה ץראב םיסוריוה תעפותב ןד הז קרפ

 | .םישדח הדובע ילגרה רציש רבטצמה טקפאה תא ןייפאל הסנמו םייטרפה םישמתשמה

 .ילארשיה ארוקל תונפומה ,םיסוריוה ינפמ הנגהל תויללכ תוצע רפסמ ,קרפה םויסב

 | ןושארה סוריוה

 תמויס ילעב םיצבק קיבדה הז סוריו ."הרשע שולשה ישיש םוי" סוריו היה ןושארה סוריוה
 תזורחמה תאו (1600 2568) ומצע תא ףיסוה ,קבדינ וילא ץנוק לכל ,00% -ו עאע
 | 7נסש תינכות לכ תרזעב אלא ,תדחוימ הנכות לכ אלל ותוהזל היה ןתינש ךכ 5%

 לכ םע םעפ דועו םעפ עגונ היה שא -ה יצבוקבו תחא םעפ עגונ היה 00% -ה יצבוקב ,הליגר
 טקפא .,ןורכיזל ותוא ןועטל תורשפאה תא ענומ היהש לדוגל חפנתמ היה ץבוקהש דע ,הלעפה

 הלוע היהש ץבוק לכ קחומ היה הרשע שולשה ישישה םוי ךיראתבש היה ,הז סוריו לש ףסונ

 .ןורכיזל

 ,וינפמ ןוסיחה תולק ללגבו ותוהזל תלוכיה ללגב דוחיב ,ןיטולחל יביאנ הארנ הז סוריו םויכ

 ועיפוה הרשע שולשה ישיש םוי ינפל םימי רפסמו הלודג המוהמ ררוע (1987) ונמזב םלוא
 תא קילדהל וזעי לבל םישמתשמה רוביצ תא תוריהזמה םיימויה םינותיעב תולודג תורתוכ

 תונכות תרזעב יארונה סוריוה תארקל וכרענ םיחמומו םיליעפמ תורשע .הז םויב םיבשתמה
 לכ הרק אלש ןבומ ,בשחמה תא קילדהל וענמנ טושפ םייתיב םישמתשמ רתוי דועו תודחוימ
 וא םדוק םויל תכרעמה ךיראת תא ןכדעל טושפ התיה עגפיהל אל רתויב הבוטה ךרדה .,ןוסא

 םיצבקה ןומיס ידי לע רותפל היה ןתינ םיתפנתמה םיצבקה לש היעבה תא ,רחא םוי לכל
 קזנ לכ אללו ןורכיזב סוריו םע הרידסה הדובעה תא ךישמהל היה ןתינש ךכ ,ת6ּבַב 0ת1צ-כ
 ךות ותוא גישהש חינהל ריבס ,והשלכ בוק קחמנ והשלכ שמתשמל םא םג .בר ןמז ךשמל

 רתוי ,דשח רצי הרשע שולשה ישילש םוי סוריו לש הברה הצופתהו יותיעה ,םידחא םימי
 יפילחה ומש ןכ לע ."ןבל לוחכ סוריו" ,ץראב רצונ אלא ,ל"וחמ ועיגה אל הז סוריוש ,ססובממ
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 דשחה תא קימעהש ףסונ םרוג ,בתכנ םג הארנכ םשו ,הנושארל ןחבוא םש ,םילשורי סוריו -

 ,רתוי תונטק ויה ולש תואבה תואסרגה .,ויתואסרג רופיש תוריהמ היה ,ילארשי סוריו והז יכ

 .יוליג לע השקהש רבד עא -ה יצבוק תא חתפנל הקיספה ,ןהבש .הנורחאהו רתוי תומכחותמ
 תועדומה תא רצי הז סוריו לכה תורמל ,(םיבשוחממה םיסוריול היצטומ גשומה דמצוה םג ךכ)

 ועיפוה ,"הרשע שולשה ישילש םוי" סוריו רחאל ,ליעוה ,קיזה רשאמ רתויו העפותל תינושארה

 דחא ףא םנמוא ,"םינשה האמ" סוריוו "גנופ גניפ"ה סוריו ויה םהב טלובהש םיפסונ םיסוריו
 תוהמ תא ושירשה ,םתצופת ללגב ךא ,ןושארה סוריוה לש הירטסיה התואל םרג אל םהמ

 .לארשיב םיישיאה םיבשחמה םלועב הלעמב ןושארל םיסוריוה אשונ תא הכפהו היעבה

 .ידימ ויוהיזש ךכב גירח טעמ אוה "הנידמב ץופנה סוריו"כ ותונכל ןתינש "גנופ גניפ"ה סוריו
 תנבצעמ טושפו הצקל הצקמ הצרש ךסמה לע הדוקנ העיפומ ןורכיזל ותילע רחאל רצק ןמז
 ותעפוה ללגב .קסידה לע ומוקימ םג ךכו יוהיזל לק ןנומכ הז סוריו .םישמתשמה תא
 הצר םאש ךכ םיסוריוה תא המיגדמה אמגוד תינכותכ גנופה גניפה סוריו שמשמ ,תילאוזיוה
 .סוריול אמגוד תינכות וא סוריו הז תמאב םאה קודב ,ךסמה לע הדוקנ ךלצא

 םתוהזל לק רומאכש םינושארה םיסוריוה תא אוצמל ןתינ ,םיחכשינ םיטקסידב ,םויה דע
 העפוה לכ הארמ וניא לודגה םכור .רתוי םינכוסמו םימכחותמ םיסוריוה ,םויכ ,םתוקנלו
 וא /ו קסידהש םייוכיסה םיברש ירה ,ךסמה לע יהשלכ סוריו תעדוה העיפומ רבכ םאו תינוציח
 .ועגפנ םיצבקה

 דחא טקסיד לש הנידמ - לארשיב םיסוריוה תצופת

 תנידמבש - ושורפ .םיארוקה בורל רכומ ףאו שדח אל "דחא טקסיד לש הנידמ" גשומה
 דימו תרחא וא וז הנכות לש (חצופמ וא) ןגומ אל דחא יקוח טקסיד עיגיש קיפסמ ,לארשי
 עיגה רכדה); .םילארשיה םישמתשמה רוביצ לש םיטקסידה תואספוקמ הברהב ומוקמ תא אצמי
 ולו ראב רכמנ אל 50218מ6 תרבח לש 8186%16% תירלופופה הנכותהמש ךכ ידכ דע

 .( ישיא בשחמ לכב טעמכ האצמל היה ןתינ תאז תורמלו דחא יקוח טקסיד

 יגוס לכ תא תללוכ תוחצופמ וא תונגומ אל תונכות לש (תיקוח אלהו) הריהמה הצופתה

 לש (000116ע2) םירדהמ ךרד ,םינורטקלא תונוילגו םינותנ דוביע ,תוידרשמ תונכותמ ,הנכותה

 םיסוריוה תעפות תא הכפה "תונכותה תגשה תשר" לכ ,בשחמ יקחשמ דעו תונכת תופש

 .םיירקיעה םיאשנל בשחמה יקחשמ וכפה ,ישיאה בשחתמב שומישה יפוא ללגב ,הפיגמ ידמימל

 אל ךא .םיסוריו ואצמנ ישיאה בשחמב םיקחשמ םידליה וב תיב לכב יכ ןועטל המזגה אל וז

 תחקלש טקסידה ,גישהש הנורחאה הנכותה תא ךל תוארהל הצרש ןכשה .םימשא םידליה קר

 דחוימב הירופ עקרק (הווהבו רבעב) םיווהמ ולא לכ ,(הרזחבו) תיבב דובעל ידכ דרשמהמ

 ,בוש) ןמצע סוריו-יטנאה תוינכותש ,יטסינרדומ טסופ דרוסבא ידיל דע עיגמ רבדה .םיסוריול

 רורב סוריו ךל שי םא ירה ,םיסוריוה תצופתב םרוגל ןמצע ןה וכפה (תוחצופמ וא תונגומ אל

 תונכל ןתינ דרוסבאה תא .סוריו-יטנא היהת גישהל ץמאתת התוא הנושארה תינכותה יכ

 תא הקנמה תינכות סינכמ התא : (הז םשב םיסוריו שי ,ןכאו) "ינאיורטה סוסה טקפא"כ

 .רתוי ינסרהו ינשדח סוריו סינכמ םצעבו םימדוק םיסוריומ קסידה
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 תא ןמצע תוציפמ ןהש ךכב םיסוריו-יטנאה תורבח תא םישאהל היטנה ללגב ,וז הדוקנ יתשגדה |

 םוקמ היה ילוא תורחא תוביסנבו השק המשאה קפס אלל .ןתסנכה תא לידגהל ידכ םיסוריוה

 הקבדנ תינכותהש חינהל לק ,גישהל אלא תונכות תונקל םיגהונ אל הבש הנידמב ךא ,דשחל

 ,.האלה הכישמה ךכו םיבשחמה דחאמ

 : לארשיב םיסוריו-יטנאה תוחתפתה
| 
 תא תונסחמו סוריוה תא תוקנמה תונכות רפסמ וכתכנ םינושארה םיסוריוה יוליג רחאל דימ ו

 (םילשוריבו הפיחב) םיטנדוטס ידי לע רקיעב ובתכנ םיסוריו דגנ תונושארה תוינכותה .ןורכיזה

 תישעת םג (הרחסמתהו) הדסמתה םיסוריוה תעפות תורבגתה םע םלוא ,ישפוח ןפואב וצפוהו

 .םיסוריו-יטנאה

 .םיסוריו יטנא תורציימה תוילארשי הנכות תורבח לש טעומ אל רפסמ תונמל ןתינ ,םויכ
 למרכו ,(/1עוגפב%6) םישילא ,(תת6ג טגמטפ 210ט5) סיריא : ןהב תוטלובהו תולודגהש
 םלועב אלא לארשיב קר אל םיסוריוב המחלמב תוליבומל תובשחנה (עועסס תת%1ש1טפ)
 ל למרכ ןיב םכסה םתחנ ףא הנורחאה הנשב .םירלוד יפלאב תונכות תואציימו ולוכ
 ץוגטמס תת%6נטנעוגפ תא התרגסמב קוושתש (2010015 תנכות תקוושמ) 06ת%60781 תסנת%

 .למרכ לש

 : תוינכות רפסמ תללוכ הנכות לכ

 תסינכ ינפמ הנגמו הדובעה תליחתב ןורכיזל הלוע תינכותה - העינמ תינכות ,הנושארה -
 (השקב יפ לע ,קסידה תקידב ףאו) ןורכיז תקידב הליחת תעצכמ וז תינכות ,תכרעמל םיסוריו
 .הדובעה ךשמה תא תרשפאמ ןכמ רחאל קרו

 םיסוריו וסנכנ םאה תקדוכו קסידה תא תקרוס תינכותה - הקידכה תינכות ,הינשה -
 800י) םיסוריו רפסמ םיבשיתמ ןהילעש םינכוסמה םירוטקסה תא תללוכ הקידבה ,תכרעמל
 לע וא 8002 580708ה לע וא םיבשיתמ ויה םיסוריוה בור ונמזב .םיצבקה תאו (8
 יצבוק לע םג םמצע םירמושה םיסוריו ואצמנש רחאל םלוא (עאפ, 008) הלעפהה יצבוק
 .םיצבקה לכל תוקידבה ובחרוה םינותנה

 עדימה תא תרמושו םיצנקהו קסידה תא תקרוס וז תינכות - ןוסיחה תינכות תישילשה -
 .םיסוריו ךרד םרגהל םייושעה םייוניש ,םיצבקב םייוניש לע העידומו ,םידרפנ םיצבקב
 לכ ,ןכ ומכ .ישאר טירפתב טירפ וא ,תודרפנ תוינכותכ םייקתהל תויושע תוינכותה לכ
 : שמתשמה לש ותריחבל תונותנה ןוחטיב לש תומר רפסמ תוללוכ תויורשפאה
 תפסותב תשדותחמ הקלדה לכ םע תישענה הפיקמ הקידב תללוכ תילמיסקמה ןוחטיב תמר
 תינכות לכ לע (רושיא תשקבמו בשחמה תא תרצוע קויד רתיל וא) העידומה תידימת הקידב
 .תונתשהל דמועה ץבוק לכ לעו ןורכיזל הלועה



 137 ןבל-לוחכ תרצות סוריו-יטנא תונכות :12 קרפ

 ןמזבו ,קסידה תא הליחתב תקדובה תילנויצנבנוקה הקידבה איה וזמ התוחפ ןוחטיב תמר

 תליתתב הקידבה איה רתויב הכומנה המרהו ,ןורכיזל םיסוריו םילוע םאה תקדוב הדונע

 .חישקה קסידל םיסוריו וסנכינ םאה - (הפוסב םג ץלמומו) הדובעה

 .תונוש תויצאיראו ינימב וללה הדובעה תומר לכב הריחב תרשפאמ הנכות לכ ,רומאכ

 ,הדובעה גוסב היולת הריתבהש םושמ ,תצלמומה הדובעה תרוצ יהמ רמול ןתינ אל ,ןבומכ

 .תוקבדהל יוכיסה לדוגבו היפואב

 ,ןהילע עדימ ללוכה םיסוריוה גולטק : ןה הנכות תליבח לכב תועיפומ אל םנמאש תופסות

 תללוכה הקתעה תוינכות ,םיסוריו ינמיסו םיסוריוה לע יאמצע ןפואב עדימ סינכהל תלוכי
 ,תרחא הקתעה הדוקפ לכ וא 002צ-ה תדוקפ תא ףילחהל תורומא - םיסוריו דגנ רטליפ |

 .דועו דועו יאמצע ןפואב שדח סוריו יללכ דמולה תיתוכאלמ הניב ןונגנמ

 הנכותה תיב םע עובקה רשקה אוה םילארשיה םיסוריו-יטנאב רושקה ינורקעהו בושחה רבדה
 תרחא תינכות לכ ומכ שמתשמל תוינכותה ורכמנ הליחתב .ןוכדיעו הכימת ,תויארחא ללוכה

 הלעמל םיעודי םויכ) םיסוריוה יוביר םע םלוא ,שמתשמה ןיבל הרבחה ןיב רשקה רמגינ ךכבו
 סוריו-יטנא תליבח תשיכר לכ ,תיסיסב הבוחל הנכותה תרבח םע רשקה ךפוה (םיסוריו 500-מ
 לוכי ךכו (םישדוח העברא-השולש) ריבס ןמז קרפ לכב יתפוקת ןוכדיעו תוירחא הכותב תללוכ

 .היעבה תא עונמלו תילמיסקמ הנגה ומצע לע ןגהל ילארשיה שמתשמה

 םיסוריו ינפמ ךמצע לע ןגת התא ךיא

 יסחי םויק יא אוה ןוירהל הסינכ ינפמ תוחיטב 100% תיטבמה רתויב בוטה העינמה יעצמא

 אל םירחא םיבשחמ םע םיסחי םויק יא - םיסוריו דגנ רתויב בוטה העינמה יעצמא םג ךכ .,ןימ
 הנכות תיינק ירה השדח הנכותב ךרוצה ררועתמ תאז לכב םאו תורכומ אל תוינכות קיתעהל

 םישנא וא התא קר יכ אדול בושח .םיסוריומ היקנ הנכות החיטבמ הרוגס הזיראב תיקוח
 והז .בשחמל סנכנה רמוחה רוקמ לע האלמ תרוקיב שי םג ךכ .ךלש בשחמה לע ודבעי םישרומ

 םיסחי םויק יא ,יביאנ וא יפוטוא הארנ יללכ ןפואב ףאו תילארשיה תואיצמבש ילאידיא בצמ
 שדח רמוח סינכהל םעפ ידמ בייח םדא לכ ,םוקמב הדימעו קותינ ושורפ םירחא םיבשחמ םע
 םינשי םיטקסיד ,תרושקית ,הקידבל תועיגמה תונכות ,ןכו ןוכדע ךרוצל קר ולו ולש בשחמל
 ינפב םוסחל תורשפאה רסוח לע רבדל אלש ,ךלש תכרעמל םיסוריו סינכהל םייושע ,ךלש

 דעצכ ץלמומ ןכ לע ,וירבחמ לביקש םישדח םיקחשמ סינכהל לכוי אלש ךכ בשחמה תא ךדלי

 הרומא יקוחה סוריו-יטנאה תשיכר ,העודי הרבחמ תיקוח סוריו-יטנא תינכות שוכרל ,ןושאר
 אולמ תא םלשלו ךוסחל אל ףידע הז םוחתבו) םישדוח המכ ידמ ןוכדעו תוירחא לולכל
 םישדוח רפסמ לכ תונכדעתה ךמצעל תחטבהו יקוח סוריו-יטנא תשכרש רחאל םג ,(םוכסה

 םייוביגה יטקסיד ללוכ ךלש בשחמל םעפ-יא סנכהל םירומאה םיטקסידה לכ תא קודבל ףידע

 .דליה לש םיטקסידה לכ תא (תיבב אצמנ בשחמה םא) דותיבו םינש המכ ףדמה לע םידמועה
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 ללכ דחפל אל רקיעהו - פסא'י תא

 ,עדימה דוביאב הנכסה) לכה תורמל יכ םכסלו ריהבהל הדעונ הז קרפ שאר לש תרתוכה

 .ןפוא םושב הקינאפל סנכהל ךרוצ ןיא (םיסוריוה יוקינ לש הדרטהה
 תעגה ,100% לש טלחומ ןויקינ ךמצעל תחטבה אל ןיידע ,תוריהזה יעצמא תטיקנ לכ ירחא םג

 אלו 99% לש ןוחטיב םיחיטבמ ןוירה דגנ הלולגה ינרצי םג לכה תולככ - םומיסקמל ךתניחכמ

 תכרעמל םימכחותמ םיסוריו סנכהל םילולע ןיידע .םיסוריו-יטנאה ינרצי םג ךכו %

 ךא שולק יוכיס) וריכהל אל הלולע רתויב תנכדועמה סוריו-יטנאה תינכות ןיידע ,לכה תורמלו

 .(ירשפא ןיידע

 תא דימשהל רומאו דחוימב ינלטק הז סוריו םא וליפאו תכרעמל סוריו רדח לכה תורמל םא

 סורהל לוכי אל סוריו יכ שיגדהל בושח ןושאר רבד !!!םלועה ףוס אל והז ןיידע ,םינותנה לכ
 ןתינ דימת ןכ לעו המצע הרמוחה תא תונשלו סנכהל לגוסמ אל אוה .תיסיפ תכרעמה תא

 .םיסוריו אלל שדחמ םקות תכרעמהו רתויב הכומנה המרהמ שדח לוחתיא עצבל

 םייוביג תכרעמו ,הרצק הפוקת ידמ םירידס םייוביג תללוכ ,תרדוסמ הדובע ? םינותנה לע המו

 סרק קסידה ,שדחמ המקוה תכרעמה םא םג דוביאל ךלי אל םלועל עדימהש חיטבת וז הרידס

 םיסוריו ללגב קר אל םלעהל לולע עדימה לכה תולככ ,רחא עגפ לכ וא סוריו תובקעב קחמנו

 .יטנגמה עדימה לש הרצקה םייחה תלחות (דוחיבו) םג אלא םינלטק

 תונכות וא םיחמומ תרזעב הילע רתוול ןתינ ללכ ךרדבש רתויב השקה היצפואה תא יתגצה

 ארונה תא ענמת הניקתו תרדוסמ הדובע ,תפסונ םעפ הדוקנה תא שיגדהל בושח לבא תודחימ

 .ורזחשל ןתינ היהי דימתו עדימה דוביא - לכמ

 לארשיב םיסוריוה יבגל תויללכ תונקסמ

 ילסכודראפ ןפואב הליעוה ,ץראב דוחיכו םלועב םיסוריוה לש הברה הצופתהש רמול ןתינ

 שמתשמל םגו תילארשיה הנכותה תישעתל םג לארשי תנידמב םיישיאה םיבשחמה םלועל

 תכרעמל רתוי עדומ השענ ,םישדח הדובע ילגרה (דומלל רומא) דמל יתיבה שמתשמה .,יטרפה
 ,קפס אלל ,םלוא ,רתוי יקוח שמתשמל ךפה ןנומכו רתוי ןיבמ השענ ךכו ותושרב תישיאה
 תונכותש הדבועה ,ןושאר רבד .תילארשיה הנכותה תיישעתל דוחיב הליעוה םיסוריוה תעפות
 ,ינש רבד ,.םלועב םג אלא ץראב קר אל בר שוקיבלו הרכהל וכז תוילארשיה םיסוריו-יטנאה
 תיקוח סוריו-יטנא תנכות תונקל ףידעש ןיבהו "שדחמ ךנוח" השעמלש יתיבה שמתשמה
 ,לכמ בושחהו ישילש רבד .םינכוסמ םיסוריומ תוקבדתה עונמל ךכבו ,םעפ ידימ תנכדעתמה
 אל תוקתעה יוביר - "דחא טקסיד לש הנידמ" לש העפותהש ךכל םרג רבטצמה טקפאה
 ברקב הרכהה הרצונ .תמלענו תכלוה ,ץראב הצופנ הכ התיהש תונכות תוציפו תויקוח
 ללגב קר ולו (הב תומולגה תונורתיה לכל רבעמ) תיקוח הנכות תונקל ףידע יכ ,םישמתשמה
 םימרוג לע העיפשמ אלא תכרובמ קר אל וז הרכה .םיסוריומ םייקנ םיטקסידה יכ עדיה
 .ומצע ינפב רקיו יתייעב רבד ,תונגהב ךרוצה לע רותיוה ומכ םיפסונ
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 .5צ5 יצבק לש םסיסוריו



 הלעפה תכרעמ לש םיסוריו האר,

 לוחיתה עטק לש סיסוריו

4 5-97" 

93, 8 

 94 ,םזהוח

 87-88 ,015%א ארווסז

91 ,05% 

 91 ,וחַפ ספ

 64,132,לוסיח

 תכרעמה ןועש לש סיסוריו

22,34-355 

 90,8ו36א 6

 90,06חט"ע

 91-92,00וטחפסטפ 3%

 93, 6חדפח

 89 ,ץגחא66 6

 90,ןושאר סוי

 90,13-ה ישש םוי

 18,37 ,43,89-90,92,סילשורי

 90,היסור

 75,הסיחד תוינכות לש םסיסוריו

 63,65,87,96,סושיי תוינכות לש םיסוריו

 תוינכות לש סיסוריו

 75,סיסוחד סינותנ תחיתפל

 23,34,44,64%-ב סיבשות סיסוריו

 23,34,44ןורכזב סיבשות סיסוריו

 ז

 62-64,סיטוריו יוהיז

 ִת

 103,םיסוריו תועצמאב הלבח

 84,סוריו,דלומה גח

 19-21,תכרעמל םיסוריו תרידח

 51-52,יטטס למשח

 ט

 50,תדלקמב לופיט

 50,רבכעב לופיט

 47-48,סינוטילקתב לופיט

 117,יטוחלא ןופלט

 91-92,0סוריו ,13-ה ישש סוי

 69-71,97,175,סינותנ ןמוי

 18,37,43,89-90,92,סוריו,סילשורי

 מ

 סיירוביצ עדימ ירגאמ

7-6 
 116-117,םוריח תעשב
 21,62,75,תוקבדהל רוקמ

 97,תוחתפתה תומגמ

 עדימ ירגאמ תועצמאב עדימ

 130-133,םיירוביצ
 116,117,118,םידיינ סיבשחתמ

 46-52,67,81 ,תוטב בושחימ
 18,הלעפה תכרעמ

00 30 
65, 31 -29, 18,21 
 104, אא

 נ

 63,ןנוכה תירונ
 50-52,סוח יקזנ
 33,הרמוח יקזנ
 47-48,םיטנגמ יקזנ
 50,ןשע יקזנ
 121-123,םוריחה תינכות יוסינ
 49 ,םיננוכ יוקינ
 109,םיבשתמב סישנ
 113-115,119-121,סיינויח סינותנ

 סט

 61-62,סיסוריו יגוס



 19,26,74,75,95,ינאיורט סוס

 107,הטיחס

 48-50 ,קבא ינוכיס

 .55-58,62-64,הקבדה ינמיס

2-22 

 131,תכרעמ תקירס

 ּפ

 30-31,םיישיא סיבשחמב תועיגפ

 30-31 ,םייזכרמ םיבשחמב תועיגפ

 60,65,5%5 תדוקפ

 14-15,106,107,בשחמ יעשפ

 צ

 63,קסידב סיחטש סוצמצ

 55-59,62-64,ןוחביא ידעצ

 ק

 21.00% יצבק

 21,64,עוציב יצבק

 21,4005%66.84ד ץבוק

 ר

 90,סוריו ,היסור

 52,סישער

 62,108-109,תרושקת תותשר

 62,תוימוקמ תרושקת תותשר

 ש

 117,חישק קסיד רוזתיש

 117-119,ועגפנש םסינותנ רוזחיש

 64,סילמס יוניש

 13,תוקבדהה רועיש

 85-86 ,סיסוריוה תומש

 ת

 73,86,103-104,תירחסמ הנכות

 23,73,74,94,תיטריפ הנכות

 23,107,תירוביצ הנכות

 66,76-77,רותיא תוינכות

 66,77,הדמשהו רותיא תוינכות

 40-4ןו,הימדה תוינכות

 43-44,הלעפה

 41,92-93,0850806 ט)ריו

 4ו1,06ח20% סוריו

 41-42,"ט 3ח6תט סוריו

 42,91 ,הילטיא סוריו

 18,37,43,89-90,92,סילשורי סוריו

 43,0ז-ססףא ילקיזומ סוריו

 סוריו תוינכות

 19-20,52,32,44-45,"םיגאב"

 26,87,הרדגה

 21,62,75,סיירוביצ סירגאממ הניעט

 36,66,77,ןוטיח תוינכות

 18-19 ,סושיי תוינכות

 66,77,םיסוריו תרידח תעינמל תוינכות

 52,סיצבק רוזתיש תוינכות

 73,77,80,תוריש תוינכות

 70-71 ,סוריח תעשל תינכות

 123-125,החטבא

 113-115,119-121,סיינויח סינותנ יוהיז

 121-123,יוסינ

 126-127,תינופלט הרזע

 125-126,תוינכות דועית

 107-108,סיסוריו לוצינ ,הלומעת

 107-108,תיטילופ הלומעת

 הנכות תולקת

 19-20,29,32,37,םיסטוריו תוינכותב

 19,24,37,52,73,תוליגר תוינכותב



 ?סוריו
 !ךלש בשחמב אל
 רשפאיש ישעמו ידוסי ףיקמ ךירדמ אוה !ץךלש בשחמב אל ?סוריו

 םיסוריו דימשהל םג ךרוצה תדימבו םיסוריוה אשונ תא ןיבהל ךל

 תנכות ללוכה ןוטילקת ףרוצמ רפסה לא ,.בשחמה תכרעמל ורדתש
 .ןוכדיעל תנתינה ,תניוצמ סוריו -יטנא

 :םינוגריאו םייטרפ םיבשתמ ילעבל רוזעי רפסה

 ,םתוא רצוי ימ - םיסוריוה לע תעדל ךירצש המ לכ דומלל ₪

 .בשחתמל םירדות םה ךיאו םילעופ םה דציב

 לידבהלו בשחמל סוריו תרידחל םינמיסה תא תוהזל דומלל ₪

 .תוצופנ הנכותו הרמוח תולקת ןיבו םניב

 םיטושפ םידעצ תועצמאב םיסוריו ינפמ תכרעמה לע ןגהל ₪

 םינוכיסה םוצמצל םיישעמו

 וחילצה םיסוריוש ששח שי רשאכ הלוקש הרוצב לועפל ₪

 ןותביאה ידעצ תא עצבו 6 קרפל רובע ,תכרעמל רודחל
 .וב םיראותמה תוששואתההו הכרעהה

 רפסב אצמת .םיידיתע םיקזנ ומצמציש םיעצמא טוקנל ₪

 תכרעמל המיאתמ םורית תינכות תותיפל תטרופמ הכרדה

 .ךלש בשחמה

 םירתתסמה םיסוריוה תא תוהזל ךל רוזעי רפסל ףרוצמה ןוטילקתה
 אצמת ןוטילקתה לע ,העיגפ ינמיס ולגתהש ינפל דוע ,ךלש בשחמב
 , :תא

 תובברב רבכ תנקתומה הצופנ הנגה תנכות - טנתטפסּהמ ₪

 .םיישיא םיבשחמו תותשר ,םינוגרא

 םיסוריו תפקתמ תוקחמ רשא תוינכות תרדיס - הימדה תכרעו ₪
 תווהמ ןהו ןיטולתל תותוטב וללה תוינכותה ,םיצופנ םינזמ

 .ןיוצמ דומיל יעצמא

 .םיסוריוה תופקתהמ 95%-מ רתוי עונמל לכות הז רפט תרזעב

 מ"עב רואל האצוה סופוא

 ו 6

 נו |[ גש

 מ

 רבחמה לע

 קסוע ס011ת ץ5

 הלעמל רבכ הביתכב
 אוה .הנש 30-מ
 תרבעהב החמתמ
 הרוצב םיינכט םיאשונ
 .הרורבו תנבומ
 םירפס תביתכב ףתתשה
 ןכ ומכ ,םיבר םייעוצקמ
 ץועיב קסוע אוה
 ףתתשמו םינוגריאל
 הביתכ לש םיטקיורפב
 .םלועה יבחרב

 תא םיחתפמ סופוא לש םירפסה
 .ךיתועידי תא קר אלו ךתונמוימ
 תפכיאש םישנא תללוכ תכרעמה
 םיכנתמ ,םיבשחמ יתמומ - םהל
 .רואל האצוהה חטשב םינעוצקמו

0 


